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Rådmannen har ordet

Frøya – øyriket mot storhavet
2012 ble et spesielt år for Frøya med mange begivenheter – de fleste av dem minnes vi med glede, andre
skulle vi gjerne vært foruten. Blant de mange positive
begivenhetene nevnes endelig vedtak om bygging av
Frøya Kultur og Kompetansesenter, et senter som vil
kunne vise seg å få avgjørende betydning for utviklingen av Frøya-samfunnet i overskuelig framtid.

Senteret skal og kan
komme til å inneholde:
•
•
•
•
•
•

Videregående skole med spesialisert havbrukslinje
Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk
Kulturhus, kulturskole og kino
Opplevelsessenter relatert til laks
med eksterne enheter (eks. Froan)
Naturinformasjonssenter for Froan
Senter for livslang læring.

I tillegg utreder nå Sør Trøndelag fylkeskommune bygging
av et blått kompetansesenter i tilknytning til den videregående skolen. Sammen vil disse sentrene bli et dynamisk
nasjonalt kraftsenter for kompetanse og innovasjon innen
havbruk i vid forstand.
I 2012 fikk barnehagekapasiteten i Frøya stor medieomtale. I løpet av tidlighøsten fikk i tillegg til de med lovbestemt rett til plass, også de fleste av søkerne uten slik rett
et tilbud. Ikke alle fikk det de aller helst ønsket, men samlet ga en et tilbud som få andre kommuner ga. Med de vedtakene som er gjort, og med de avtaler som er inngått, vil
det i kommunen være plass til alle som ønsker det i mange
år framover.

Frøya vokser!

Adresseavisa hadde et oppslag 22.04.13 som viser at
Frøya, Hitra og Vikna har en befolkningsvekst på mer enn
8,5 % siden 2003. Like viktig er det at eksterne instanser
mener at denne utviklingen vil fortsette fordi en har evnet
å utnytte det potensialet som ligger i havbruksnæringa.
Innbyggertallet har steget gjennom hele 2012 og har nå
passert 4500. Av disse er antas 15 % å være arbeidsinnvandrere. Kommunens næringsliv er nå helt avhengig av
arbeidsinnvandrere og deres kompetanse og arbeidskraft.
På samme måte har mange i denne gruppen blitt viktige
aktører i sitt nærmiljø. Frøya kommune har lenge hatt fokus på integrering og inkludering, men ofte har dette vært
i form av enkelttiltak, eller ”stunt”, som vi også sier. Nå
foregår det et mer systematisk, bl.a. gjennom et felles
bolystprosjekt med Hitra, Hemne, Ørland og Bjugn. Frøya
kulturskole har et prosjekt gående som belyser hvordan
barn og ungdom med fremmedspråklige foreldre har det
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på Frøya og der det ses på tiltak for å bedre integrering og
inkludering. Andre viktige fokusområder er språkopplæring og bolig, som kommunen har tatt tak i og som vil være
helt avgjørende om vi skal lykkes med den befolkningsveksten som behøves om vi fortsatt skal henge med i utviklingen innen havbruk – og da havbruk i vid forstand, ikke bare
lakseoppdrett. Den nettopp fremlagte ”Sjømatmeldinga”
er for Frøya en av de viktigste statlige dokumentene som
er lagt fram, og som må ses i sammenheng med Sintef-rapporten som beskriver vekstpotensialet innenfor havbruk.
I 2012 ble det regionale helsesamarbeidet som følge av
samhandlingsreformen lagt på plass. Det innebærer at
samarbeidet på en rekke områder er styrket eller nyetablert. Tydeligst kommer dette til uttrykk i den regionale
enheten for øyeblikkelig hjelp med egen sengepost som er
opprettet ved sykehuset i Orkdal. Interkommunalt har en
også utredet ferdig og lagt på plass et omfattende samarbeid på områdene forvaltningskontor, folkehelsearbeid,
livsstil- og folkehelsesenter, psykisk helsearbeid, kompetanseutvikling og IKT/helse.
Våren 2012 vedtok kommunestyret for første gang en egen
oppvekstbruksplan for Frøya. Planen vil forhåpentligvis bidra til ro omkring framtidig skolestruktur. Samtidig legger
planen opp til at alle kretser skal ha noenlunde lik kvalitet
og størrelse på skolearealer.
Kunnskapsløft Frøya, nå kalt kvalitetsløft Frøya, ble i stor
grad ferdigstilt i 2012. Arbeidet med å tilpasse verktøyet
til andre sektorer, også digitalisert, er nå i gang.

Rådmannen har ordet

Økonomi

Rådmannssaken

slik at det fortsatt er forskjeller blant befolkningen . Det
hører også til menneskenaturen stadig å søke forbedringer og nye utfordringer – uansett utgangspunkt. Og når
ønsker ikke innfris, skapes det frustrasjoner. Det er en
situasjon som preger hverdagen for mange i den kommunale administrasjonen i møte med befolkningen. Det er
rådmannens oppfatning at ansatte i Frøya kommune gjør
en samvittighetsfull jobb og er opptatt av å yte så gode
tjenester som mulig. I 2012 ble kommunen en del av programmet ”Saman om ein betre kommune” som er initiert
av kommunal- og regionaldepartementet og som er et
partsamarbeid med de tillitsvalgte. Programmet har fokus
på sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering
og omdømme. Frøya kommune er plukket ut i en eksklusiv gruppe og skal sammen med Nøtterøy, Kristiansund,
Hamar, Sarpsborg og Grong arbeide med innovasjon i offentlig sektor. Det handler bl.a. om velferdsteknologi som
eksempelvis kan gjøre det mulig for eldre, som ønsker det,
å klare seg lenger i egen bolig og med et begrenset antall
timer hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Sluttord

Helt til slutt takker jeg alle medarbeidere for innsatsen i
2012.

Det koster å være vekstkommune. Næringslivets vekst og
vekstpotensial utfordrer kommunen på mange områder.
Kommunens regnskap for 2012 viser at vi 2012 hadde et
netto overskudd på ca. 15 millioner kroner. Samtidig har
kommunens samlede lånegjeld økt til formidable 462 millioner kroner. Dette representerer ei kjempeutfordring for
drifta av kommunen i framtida.

Denne saka har vært svært vanskelig for alle involverte.
Det finnes regler for hvordan slike saker skal, bør og kan
håndteres. Det som er den største utfordringen, er at kommunen som arbeidsgiver ikke kan gå ut med opplysninger
som er unntatt offentlighet. Derfor kan kommunen heller
ikke kommentere utsagn og påstander som kommer fram
i media. Heldigvis kom partene fram til en omforent løsning. Nå er det stor fokus på å få tilsatt ny rådmann så fort
som mulig – fortrinnsvis i løpet av mai måned.

Vi er i den heldige situasjonen at vi bor i et land og i en
kommune preget av stor velstand. Noen ganger kan det
være betimelig å minne hverandre om det. Så er det også

Mvh Per Gundersen
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Ordføreren har ordet

Frøya – øyriket mot storhavet
Året 2012 har vært et ekstremt hektisk og viktig år for Frøya. Å
omtale alt som har skjedd og alle som har stått på i en kortfattet
årsmelding fra ordføreren, er umulig. Innledningsvis vil jeg si at
Frøya kommune – som den ytterste av kommunene i Sør-Trøndelag – har en aktivitet og en utvikling som vekker oppsikt i mange
miljøer. Manges øyne er rettet mot Frøya, og selv om det også
skyldes saker vi gjerne skulle vært foruten, så er det i hovedsak
positive saker som gjør at Frøya ses på som en spennende kommune og en kommune som er utviklingsorientert og som evner å
skape begeistring.
De politiske fora som ordføreren leder, har hatt svært mange omfattende saker til behandling. Formannskapet hadde 212 saker
på dagsorden i 2012, mens kommunestyret står bokført med 193
saker. I tillegg har vi mange saker under ”ordførerens orientering”. 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. Vi har også opplevd
at saker - bl.a under ordførerens orientering - har vært av en slik
art at ordføreren har valgt å lukke møtet. Dette har igjen ført til
at det har vært reist tvil omkring åpenhet i forvaltning og politisk
virksomhet i Frøya kommune. Kontrollutvalget tok tak i dette, og
ordføreren sørget for at fylkesmannen juridiske avdeling ble bedt
om råd. Kort oppsummert er det slik at Frøya kommune etterlever
lovverket hva angår åpenhet, og at det kun unntaksvis har skjedd
glipper, og da gjerne saker som er i en ”gråsone” der skjønn er
blitt utvist. Når det ellers gjelder diskusjonen omkring åpenhet,
så er det viktig å få sagt at det aldri har vært mer åpenhet i offentlig sektor enn hva som er tilfellet nå. Vi skal ikke gå så langt
tilbake i tid før vi ser at formannskapsmøtene var lukket og at
tilgangen til arkiv m.m var begrenset. I tillegg er det slik at kommunestyrene overføres til nett og at det til enhver tid er media
tilstede under formannskapsmøtene.

Berit Flåmo
Ordfører

Hvilke saker har så
året 2012 vært preget av?
Da velger jeg å nevne:

•
•
•
•
•
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Utbyggingsvedtaket for Frøya kultur- og kompetansesenter i
Fylkestinget og kommunestyrets vedtak om fullfinansiering
Utbyggingsvedtak/oppstart opparbeiding Hamarvik Næringspark
Utbyggingsvedtak nye omsorgsboliger i Beinskardet boligfelt
KOMOPP – bestilling av opplevelsespakker
Forprosjekt Nabeita oppvekstsenter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbygging av Nordskag oppvekstsenter
Ny barnehage på Sistranda
Rehabilitering av Mausund svømmehall
Boligplan for Frøya kommune
Div. vedtak vedrørende tjenestesamarbeid i
Orkdalsregionen
Samhandlingsreformen i øyregionen
Budsjett og handlingsplan 2013-2016
Samarbeid Frøya kommune og Trondheim Havn
Samarbeid Frøya kommune og Trondheim kommune

I tillegg til dette har jeg som ordfører hatt
stor fokus på
•
•
•
•
•

Veiproblematikk – fylkesvei/gang- og sykkelsti
Rutetilbud øyrekka
Lensmannssaka
Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk

Så skal jeg ikke stikke under en stol at den vanskeligste saka
for meg som ordfører – og for formannskap og kommunestyre
– har vært ”rådmannssaka”. Her kunne mye vært sagt, men
det meste kan ikke sies offentlig, da dette er en personalsak.
Jeg er glad vi kom fram til en omforent ordning med tidligere
rådmann, og jeg ønsker ham lykke til videre i livet. Nå jobber
vi hardt og intenst for å få en ny rådmann på plass så fort som
mulig. Jeg ønsker å rette en stor takk til administrasjonen
som selvsagt har vært preget av den vanskelige situasjonen.
Nå tror og forventer jeg at alle igjen ser framover og står på
for å gjøre Frøya til en stadig bedre kommune å bo og leve i.
Folketallet øker, og det gir oss både muligheter og utfordringer.

Frøya formannskap

Jeg takker også 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.
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, Jorddunst, Frøyadagan og alle de andre
store arrangementene som fant sted i 2012. Og ikke minst de
som står bak den fantastiske musikalen på Frøya videregående skole.
Nå gleder vi oss stort til 17.mai 2014! Da står storstua ferdig
og da kan vi feire at havnasjonen Norge fyller 200 år og havkommunen Frøya 50 år. Det blir litt av en fest!
Berit Flåmo
Ordfører

Frøya kommunestyre
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Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene
Barne- og familietjenesten

Åpen barnehage

Barne- og familietjenesten har vært interkommunal siden juni 2011. Barne- og familietjenesten mottok i 2012
64 meldinger. Spredningen på hvem som melder er stor,
og det er ingen som fremstår med en signifikant andel av
meldingene. Ved utgangen av 2012 var det 20 barn under
omsorg, 10 hjemmehørende i hver av kommunene. Ved utgangen av året var det 46 barn som mottok hjelpetiltak, da
hovedsakelig avlastning, barnehagetilbud/SFO eller råd
og veiledning som er de mest benyttede tiltakene. Saksmengden har også det siste året økt, og tendensen er at
kompleksiteten i saken er økende. Av denne grunn har det
lenge vært et ønske fra tjenesten å utvikle spisskompetanse innen enkelte områder, noe tjenesten nå er i gang med.
At tjenesten er interkommunal har ført til en større faggruppe og mindre sårbarhet. Fordeling av saker har fungert
etter intensjonen da det ikke ses på geografi ved fordeling,
men kapasitet. Det jobbes fremdeles med å få tjenesten til
å «sette seg» som en tjeneste, noe en må påregne tar tid.

Åpen barnehage, barne- og familieveileder for ungdom og
foreldreveileder er organisert inn under fagleder helsestasjon. Slik er det etablert et fagmiljø hvor fellesnevneren
for dem all er barn og unge.

Utskrivningsklare pasienter
Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og har medført
en rekke endringer i utformingen av tjenestetilbudet. Et
tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten har blant
annet ført til at tjenesten har fått pasienter tidlig tilbake
og med et høyere behov for tilrettelegging enn det tjenesten har vært vant til. Både Frøya sykehjem og hjemmebaserte tjenester har blitt utfordret på fleksibilitet, for å klare å ta i mot utskrivningsklare pasienter innenfor tidsfrist.

E-meldinger og helhetlig pasientforløp
Sammen med flere andre kommuner i Orkdalsregionen deltok tjenesten i et prosjekt for implementering av elektroniske melding er mellom legekontor, hjemmesykepleie og
sykehjem. Frøya kommune så langt ikke klart å løse de tekniske utfordringene knyttet til dette. Det er innsatt prosjektledelse i 2013 slik at Frøya kommune skal være klar
for elektroniske meldinger i 2014.

Legetjenesten
Legetjenesten opplever en merkbar økning i antall pasienter og at terskelen for å oppsøke lege er for mange meget
lav. Det ser ut til at behovet for flere fastlegehjemler på
sikt kan være med på å avhjelpe situasjonen. Trykket er
spesielt stort for de av legene som har vært stabile over
tid.
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Psykisk helse
Psykisk helse har også i 2012 hatt stor fokus mot aktiviteter i grupper på dagsentrene. Fysisk aktivitet, riktig kosthold og sosial kontakt er viktige fokusområder og kommunen får gode tilbakemeldinger fra et jevnt antall brukere
gjennom året.
Psykisk helsearbeid samarbeider tett med helsesøster og
oppvekst når det gjelder forebyggende arbeid blant barn
og unge. Tre viktige arenaer er helsestasjon for unge, VIP
i videregående skole og uke sex for ungdomstrinnet. Ungdom og foreldreveileder arbeider i grupper og med enkeltsaker i forhold til ungdomsopplevelser av å mestre/ikke
mestre eget liv og for å redusere «dropout» i skolen
Psykisk helsearbeid arrangerte sammen med samarbeidsparter markering av verdensdagen for psykisk helse, samt
et foredrag/konsert med Tonna Brix for ungdomstrinnet
ved Sistranda skole.

Fysioterapitjenesten og
hjelpemiddelkoordinator
Det er stor aktivitet i den kommunale fysioterapitjenesten.
Tjenesten har faste dager på Frøya sykehjem, samt mye tilrettelegging oppfølging hos enkelte brukere i eget hjem.
Hjelpemiddelkoordinator har i året 2012 mottatt 4980
henvendelser. Henvendelsene fra 2011 til 2012 har økt
med 1980 meldinger, som må sies å være en formidabel
økning det siste året.
Antall tekniske feil på trygghetsalarmer med utrykninger
er på 22 ganger, noe som er en nedgang fra 2011.

Voksenopplæringa
Voksenopplæringa har norskopplæring for voksne innvandrere med rett og plikt. I tillegg driver voksenopplæringa
med norskopplæring for arbeidsinnvandrere der eleven
eller bedriften betaler kurset. Voksenopplæringa samarbeider med Åpen barnehage om norskopplæring for fremmedspråklige småbarnsforeldre, primært mødre.

Helse og omsorg

Helsestasjonen
Det er født 54 barn i 2012. 30 prosent av disse fødslene
har en eller begge foreldre med annet morsmål enn norsk.
Dette innebærer utfordringer når det gjelder språk og
kommunikasjon. Helsestasjonen ser et økende behov for
mekling eller familieterapi i forhold til foreldre som ikke
klarer å samarbeid til det beste for barna når det gjelder
skilsmisser, samlivsbrudd eller samværsavtaler.

Demente
Familie og helse har kommet godt i gang med dagaktivitet
for demente, et tilbud som har blitt en suksessfaktor og
som etterspørres av flere. Tilbudet gjelder en dag i uka,
med det er et sterkt ønske om 2 dagers aktivitet.

Frisklivsentral
Tidlig i 2012 startet familie og helse en prosess for å få
på plass en frisklivsentral. Høsten 2012 ble det ansatt en
frisklivskoordinator i 50 prosent stilling som etter hvert vil
inngå som en del av det interkommunale samarbeid med
Hitra.

Samhandlingsenhet i øyregionen
Frøya og Hitra kommuner har vedtatt å etablere en samhandlingsenhet for øyregionen for helse og omsorgsområdet fra 1. januar 2013. Som prioriterte eller nye tiltak er
folkehelsearbeid med felles helsekoordinator, lærings- og
mestringstilbud med medisinsk treningsklinikk, psykisk

helse, kompetanseutvikling, forvaltningskontor og IKT for
helse- og omsorg. Det skal tilsettes en egen prosjektmedarbeider som, sammen med ledere på helse- og omsorgsområdet i de to kommunene, skal ha hovedansvar for å
realisere intensjonene i det utvidede samarbeid på helseog omsorgsområdet i praksis.

NAV Hitra Frøya
NAV Hitra Frøya har en tjenestyring som både er statlig og
kommunal. De sosiale tjenestene som er lagt i NAV Hitra
Frøya er et kommunalt ansvar, mens de øvrige ytelsene er
statlige.
Samordningen mellom stat/NAV Sør-Trøndelag og kommunene ivaretas i et formelt partnerskap. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av
NAV-kontoret. Regnskapet for 2012 viser en reduksjon på
utbetaling av økonomisk sosialhjelp på 900 000 kroner i
forhold til 2011. Antall sosialhjelpsmottakere er redusert
med 27 personer fra 2011 – 2012. Hovedvekten av brukere
som søker hjelp eller bistand etter Lov om sosiale tjenester
i NAV er fortsatt i aldergruppen 25 – 44 år. NAV har registrert at dette er en nedgang på 13 personer i denne aldersgruppen. Lengden på utbetaling av ytelser er også endret
til i hovedsak å gjelde kortere perioder. Nå har NAV hovedtyngden av de som mottar ytelser i snitt fra 1 – 3 måneder.
En ser også en klar nedgang i gruppen under 24 år.
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Oppvekst og undervisning

Oppvekst og undervisning
sunn hverdagskost, og mange vil si at kantinen er skolens
hjerte.
Sistranda skole er en MOT – skole og har en flott bukett
med ungdommer som er med i Ungdom med MOT. Skolen
har 318 elever fordelt på 1. – 10. trinn.

Dyrøy oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivelser
med utsikt mot Mausund og Sula, med storhavet og Froan
i nord-øst. Oppvekstsenteret har for tiden 39 barn i alderen 1 – 12 år fordelt på barnehage og barneskole. Barn
og unge har et flott uteområde og tilgang til en lavvo i
gangavstand. Høsten 2012 ble det enda mer liv i barnehagegruppa. Da ble gruppa utvidet slik oppvekstsenteret utgjorde en hel barnehageavdeling. Da ble det mer av både
glede, sorg, lek, læring og lydnivå. Skolen måtte tas i bruk
for å få plass til alle barna. Oppvekstsenteret gleder seg
over at det er trøkk mot barnehagen og at dyrøysamfunnet
er i vekst.

Sistranda barne- og ungdomsskole
Sistranda skole har restartet «Naustprosjektet». Dette kom
i gang høsten 2012 og skolen ønsker å videreføre tilbudet
også i skoleåret 2013 – 2014. Prosjektet har en historie
tilbake til 1999, og har gitt elever en praktisk innretning
til flere fag, gjennom sjørelatert arbeid. Tilbudet gjelder
for elever på ungdomsskoletrinnet.
Sistranda skole hadde åpningsfest for sin nyrenoverte
skole i september 2012. Skolen har i dag en flott kantine
og nye spesialrom. Kantinen er populær og tilbyr god og

8

Årsrapport 2012 - Frøya kommune

Mausund skole
«Rom for alle – blikk for den enkelte».
Mausund skole og barnehage har for tiden 36 barn i alderen 1 – 16 år. Skolen er godt utstyrt med skolekjøkken,
bibliotek, verkstedrom og et lite kjellerlokale for musikkskoleundervisning. Barnehagen har god plass i sine lokaler til barnehagebarna. Både skole og barnehage er godt
utstyrt på datasiden, med bærbare og stasjonære pc-er til
alle, interaktive tavler i 3 av 4 klasserom og videokonferanseutstyr.
Rehabilitering av skolens fotballbane startet for snart 5 år
siden. Først kom selve ballbingen på plass i 2008, og to
år sendere ble det lagt nytt dekke på grusbanen. Dette er
et resultat samarbeid mellom foreldrenes arbeidsutvalg,
Mausund Idrettslag, Mausund Velforening og skolen. I oktober 2012 ble det lagt kunstgress og rektor Lars fikk på
åpningsfesten æren av å klippe snora.
Bilde: Full aktivitet i ballbingen på Mausund.

Sørburøy skole
For Sørburøy skole sin del har året først og fremst vært preget av arbeid for å få på plass rutiner og kompetanse for
mer systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter.
Skolen har hatt stort fokus på hvordan elevene kan vise sin
mestring på varierte og dokumentbare måter, og dermed
få mer treffsikker tilbakemelding på læringsprosessene.
Personalet er fornøyd med hvordan skolen etter hvert
bruker det meste av samarbeidstida til ansatte på fruktbar skolebasert vurdering og samarbeid rundt elevenes

Oppvekst og undervisning
læringsutfordringer. Sørburøy skole er også glade for at
de fra 2012 har fått på plass en fast samarbeidsavtale med
kulturskolen som gir adgang til spisskompetanse innen
praktisk-estetiske fag.

gjennomsnittsstørrelsen på fisken i vatnet, slik at det skal
bli mer attraktivt å fiske der. I første omgang er planen å
jobbe med dette i tre år. Med god støtte fra Havbrukstjenesten AS, Nabeita Idrettslag og Frøya Jeger og Fiskeforbund og foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen fikk skolen
kjøpt en båt som ble fraktet opp til Nabeita IL sin trimhytte
som ligger ved Hesthammervatnet. Skolen fikk låne garn
fra Frøya Jeger og Fiskeforbund. Første uka i oktober ble
det satt 17 garn. Elevene var med og dro garn dagen etter.
På en natt fikk elevene 417 ørreter. Fiskene ble målt og
veid, og elevene regnet ut kondisjonsfaktoren. Gjennomsnittsvekta var på 71 gram. Dette viser at det med fordel
kan fiskes ut mer fisk. Elevene ved skolen er spent på om
gjennomsnittsvekta har gått opp til høsten.

Nordskag oppvekstsenter
Nordskag oppvekstsenter har jobbet mye med begrepsplanen for å sikre et begrepsmessig fundament for ungene ved
senteret. Skolen vektlegger et stimulerende språkmiljø,
noe som gjennomsyrer i planlegging og hverdag. Målsetningene er å skape en lærende organisasjon hvor alle har
tilhørighet og trives. Motivasjon og utviklende samspill er
viktige nøkkelord i den forbindelse. Hovedmålet er å sikre
at alle unger er i sin egen flytsone og jobben er å tilrettelegge for det i alt skolen gjør.
Både skolen og barnehagen har utviklet begrepskasser
som tar utgangspunkt i begrepsplanen. Disse kassene
inneholder mye forskjellig utstyr og læringsmateriell som
blir brukt i det pedagogiske arbeidet. Her kan en finne lesebøker, konkretiseringsmateriell, musikkutstyr, spill og
leker.

Hamarvik barnehage
Avdelingen Honnigkrukka, har gjennomført et prosjekt
kalt «flerkulturelle i barnehagen vår», hvor barnehagen
har hatt et samarbeid med en student som er under førskolelærerutdanning. Barna og voksne har i den anledning
tatt utgangspunkt i de landene som er representert på avdelingen: norsk, bulgarsk, filippinsk og litauisk. Her har
barna og voksne innhentet bilder og informasjon angående landene på nettet, som flagg, navn på hovedstater,
mattradisjoner, klær og ord på ulike språk. Samtidig har
foreldrene tatt med ting som representerer landet deres.
Noen av foreldrene har tilberedt mat fra dere kultur, deltatt i samlingsstund med sang og dans.

Nabeita skole
Høsten 2012 startet 5. trinn ved Nabeita skole et prosjekt
med å kultivere Hesthammervatnet. Målet er å få opp
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Teknisk

Tekniske tjenester
Teknisk
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 har i dag er vi svært sårbare og avhengig av enkeltpersoner i de fleste oppgavene som skal
løses, det finnes ingen ”backup”. Ikke minst gjelder dette
innenfor plan/dispensasjonssaker og bygge-/delingssaker. Saksbehandlingstiden har i løpet av de siste 2 årene
blitt betydelig redusert og ikke minst sett i forhold til behandling av dispensasjonssaker er man nå à jour med saksbehandlingen.
Administrasjonen har fremdeles en lav bemanning og alle
større prosjekteringsarbeider og byggelederederoppgaver
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 i 2012 forestått byggeledelse på en god del kommunaltekniske anlegg i egen regi. Dette gjelder Beinskardet boligfelt, renseanlegg i Kirkdalsvatnet og utbedring av
havna i Sætervågen.
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 2013. Den delen av planregisteret som er fullført
er allerede utlagt på kommunens hjemmeside, men det
gjenstår fremdeles noe arbeid før dette er komplett.

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

10

07

08 09

10

11 12

35

27 48

23

64 37

33

41 34

53

41 25

36
42 33 30
16 31
---- ---- ---- ---- 14 13
104 110 115 106 135 106
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Oppmåling:
Type saker
Oppmålingsforretninger
Målebrev
Matrikkelbrev

09

10

11

12

180
---------

95
67
28

170
10
100

120
13
140

Dispensasjonssaker:
Type saker
Ordinære
dispensasjonssaker
Klagesaker
TOTALT

07

08

09

10

11

12

90 99
14 22
104 121

66
8
74

80
10
90

53
11
64

58
8
66

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

07 08 09 10 11 12
174 257 249 231 131 196
14
7 18
6 12 27
188 264 267 237 143 223

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
11

12
16

12
16

7
17

13
15

0
21

0
9

18
14

6

27

25

25

8

21

3
6

10
1

9
1

11
7

1
1

5
1

I tillegg til ovenstående er det i 2012 stadfestet totalt
7 reguleringsplaner, hvor alle er fremmet som private
planer.

Teknisk

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

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Brannindrende tiltak 3

2

2

Brann i bygning

1

6

4

4

4

2

4

Gress-/lyngbrann

3

3

3

4

2

1

7

Pipebrann

0

0

1

1

1

2

1

Annen brann

1

4

1

0

0

4

0

Annen assistanse

5

5

2

3

1

0

1

Akutt forurensning

1

3

2

1

0

1

0

Trafikkulykker

10

7

6

10

11

5

4

Unødig alarm

14

15

5

6

3

1

12

Falsk alarm

0

0

0

0

2

2

3

Bilbrann

4

2

2

0

1

2

1

Brann i fritidsbåt

1

0

0

1

2

0

0

Hjertestans

3

TOTALT

47

47

28

30

27

20

34

Statistikken for antall utrykninger viser at 2012 har vært et
travelt år for Frøya brann- og redningstjeneste.
Frøya brannvesen er godt utrustet både når det gjelder
mannskap og materiell. Imidlertid er brannstasjonen utformet og plassert slik at dette ikke er godt nok på sikt og
planlegging av ny stasjon må påbegynnes i 2013.

Landbruk
Landbruket på Frøya betyr fortsatt mye som næring. Bare
landbruket er i stand til å ivareta 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 aktivitetene veksler måned for måned gjennom året. Interessant
er «Sykehjemsauene» med den oppmerksomhet disse har
fått.

en utfordrende prosess siden Frøya kommune har mange
eiendommer med jordbruksareal som skal kontrolleres og
registreres på nytt. Det er Riksrevisjonen som har kommet
med krav om at alt jordbruksareal i landet skal gjennomgås
på nytt for å kunne få et nytt oppdatert jordbruksregister.
Det gamle jordregistret for Frøya baserer seg på kartsituasjonen på slutten av 60-tallet og var à jour per 01. 06.
1981.
Melkeproduksjonen holdt fortsatt stand i 2012 med 4 aktive bruk. To bruk har fortsatt kvote som ikke er innløst.
Kommunen har ikke fått beskjed om kjøp eller salg av melkekvoter i 2012.

Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 37 lokaliteter hvor det
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 26
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 2012 har det blitt lagt ut 8 havbrukssaker til offentlig
ettersyn og behandlet i kommunen. 4 saker gjelder utvidelse av areal, 3 saker utvidelse av lokalitetsbiomasse og 1
sak om en ny lokalitet. Kommunen har holdt seg innenfor
saksbehandlingsfristene.
Miljøverndepartementet har gitt avslag på klage om permanent oppdratt i Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Departementet har som en del av klagebehandlingen bestemt å iverksette grenseendringsprosess
for Froan, slik at oppdrettslokalitetene tas ut av verneområdet og dermed kan videreføres på dagens nivå. Verneområdet har Ramsar-status. Området som tas ut skal kompenseres med å utvide verneområdet tilsvarende.

Året 2012 har hatt arbeidet gårdskarta for Frøya. Det er
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Kultur

Kulturåret 2012
2012 ble avsluttet på en meget verdig måte da Hans Anton Grønskag ble tildelt Frøya kommunes kulturpris. En meget fortjent heder til en mann som gjennom mange år har bidratt til å gi frøyværinger gode opplevelser.
Kulturlivet på Frøya er rikt. Utallige ildsjeler jobber utrettelig for at kommunen skal ha mange tilbud og være et godt sted
å bo. Idretten er nok den delen som favner flest og det er bare å la seg imponere over de resultatene foreldre, idrettsledere
og trenere får til. Idrettshallen vår er sprengt, noe som viser hvilken posisjon sport og idrett har på Frøya.
Men vi har ikke bare idrett. Festivalarrangører, teaterlag, grendalag, turlag og andre bidrar i sterk grad til at alle som ønsker det kan finne en positiv kultur og fritidsaktivitet å fylle fritiden med. En takk til SalMar og Lerøy Midnor som sammen
med et velvillig næringsliv bidrar sterkt sånn at ulike tiltak kan gjennomføres.
For Frøya kommunens del er aktiviteten stor og på få områder får innbyggerne mer igjen for hver offentlig krone enn innefor
kulturområdet.
For kulturetaten i Frøya har det vært et hektisk men spennende år. Fra årsskiftet overtok vi ansvaret for idrettshallen og
Frøya Frivillighetssentral. Hallen har fått nytt lysanlegg i 2012, til stor glede for alle brukere. Frøya Frivilligsentral flyttet
inn i felles lokaler med biblioteket noe som har resultert i mange nye og spennende tiltak. Spesielt utstillingene i biblioteket har vært en spennende og populær nyskapning.
Kulturskolen er fortsatt meget populær i kommunen og mange flotte arrangementer har kommet som et resultat av god
jobbing og godt samarbeid med andre kommunale virksomheter og frivillige aktører.
Årets store oppgave har vært planleggingen av det nye kulturhuset. Det er mye å tenke på når det gjelder både bygninger
og tekniske innretninger. Nytt kulturhus er noe vi ser fram til med store forventninger. En storstue trenger vi og idretten vil
også nyte godt av å slippe å vike treningstid for andre arrangementer. Vi ser fram til åpningen av storstua i 2014. Da starter
en ny tidsregning for kulturlivet på Frøya.
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Frøya bibliotek
Frøya bibliotek har gått litt ned i totalt utlån i 2012 mot
2011. Årsaken er trolig reduserte åpningstider,
da vi ble reduserte med halv stilling fra april 2012. Lån til
barn og unge er like høyt som før, og det er svært gledelig.
Biblioteket har hatt to bildeutstillinger av lokale kunstnere, forfatterbesøk og bokbad, og flere andre
små og store arrangement i biblioteket. Utstillingstemaet
”Dette samler jeg på” har fått mye oppmerksomhet, og
har ført til nye besøkende og brukere hos oss. Biblioteket
fikk ny hjemmeside for elektroniske tjenester i forbindelse
med at vi oppgraderte datasystemet i mai 2012. Her kan
brukerne se hva som er nytt på hylla, bestille lån og gjøre
annen selvbetjening. Samtidig tok vi i bruk nasjonalt lånekort for alle brukere over 16 år. Det har ført til en stor
øking i bruken av de elektroniske tjenestene, og fjernlån
fra andre bibliotek. Vi har boktransporten innom to ganger
i uka. Vi har mange aktive lånere som kommuniserer med
oss gjennom nettet. Det erfarer vi gjennom tilbudet på
Facebook også, som ble etablert i november. Biblioteket
er tilgjengelig på to ulike elektroniske steder, og det øker
samhandlingen med brukerne utenom den fysiske kontakten over skranken. Besøkstallene er gått ned, fra 23491
besøk i 2011 til 16707 besøk i 2012. Vi er har vært nødt
til å stenge biblioteket i ferier, og ved sykdom grunnet
personalsituasjonen. Åpningstidene påvirker besøket, og
disse ble redusert med 10 timer pr. uke i 2012. Vi begynte
med kveldsåpent på torsdager etter sommerferien, og lørdagsåpent er også viktig for å nå barnefamiliene. Biblioteket legger vekt på å være en aktiv støtte for skolebibliotekene utenom Sistranda og elevene vi er skolebibliotek
for selv. Frøya videregående skole kjøper bibliotektjeneste
av oss, og vi er nærbiblioteket for elevene ved Sistranda
skole. Elevene stiller ut arbeider fra KH i biblioteket sitt. Vi
søker å være tilstede for å oppmuntre til leseengasjement
hos elevene, og løfte kjennskap til bøker hos de ansatte.
Skolebiblioteket på Nabeita og på Mausund oppgraderte
også sitt datasystem i mai, og hovedbiblioteket har ansvar
for oppfølgingen av purring og annet over systemet. Vi kjøper bokbusstjeneste til 3 skoler, og Mausund skole har nytt
godt av bibliotekfilialen på Mausund. Samarbeidet med
bokbussen og forfatterbesøk gjennom DKS er gode møtesteder. Biblioteksjefen er jevnlig på bokprat etter bestilling hos barneskolene rundt om, så langt det er kapasitet.
Barnehagene bruker oss så langt det er råd for dem, og det
er alltid spesielt gledelig når de minste brukerne er her. I
løpet av våren ble Frøya frivilligsentral samlokalisert med
biblioteket. Det har vært veldig positivt for biblioteket. Et
av tilbudene vi har sammen er litterær matpakkelunsj på
torsdager. Et annet tiltak vi har sammen er møte mellom
mennesker som har norsk som andrespråk og norske frivillige på torsdagskvelden når vi har langåpent. Her kommer

det folk fra Hitra også for å delta og bli enda bedre i det
norske språket. I løpet av 2012 har vi hatt stor nytte og
glede av en litauisk mann på språkpraksis hos oss. Vi samarbeider med Frøya kino og setter opp utstillinger når det
er film basert på bok, og vi samarbeider med kulturskolen
og andre der det er naturlig. Eldrerådets leder og Hørselslagets representant til stede hver onsdag formiddag, og
sprer muntrasjon i tv-kroken. iblioteket er møteplass for
alle, noe vi daglig erfarer gjennom mange gylne øyeblikk.
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Økonomi

Drift 2012

Driftsregnskap - 2012 (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
9,2
16,6
33,8
0,5
36,3
100,0

Regnskap 11
10 757
28 831
51 834
105 438
1 684
113 290
311 834

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

%
57,1
11,9
18,0
7,0
6,1
100,0

Regnskap 11
160 281
33 372
50 523
19 731
17 023
280 930

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
-4 632 830
-20 178 380
5 097 605
-15 080 775

Regnskap 11
-22 296 820
-17 761 293
10 464 385
-7 296 908

Lånegjeld i
mill. NOK.

232 697

Netto lånegjeld
262 251

300 815

339 567

442 560

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-

Investeringer

2008

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

2010

2011

2008

2009

55 922
3 537
-3 435
56 024
42 550
3 980
46 530
9 494
23
7

44 421
19 569
-4 997
58 993
43 521
13 246
56 767
2 226
18
22

2012

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

I følge fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye.
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2011
71 526
16 274
-622
87 178
75 049
12 129
87 178
23
14

2012
55 321
20 899
-3 280
72 940
59 817
14 867
74 684
-1 744
16
20

Økonomi

Balanse 2012
Tall i hele tusen.
2010

2011

2012

400 567
9 639
25 174
9 882
282 784

455 977
8 585
37 817
10 153
308 544

497 744
9 528
48 373
10 216
340 948

33 880
7 542
121 934
45 988

30 630
8 935
123 185
45 323

39 246
8 972
133 235
121 936

937 391

1 029 149

1 210 198

-8 575
-10 394
- 99 396
-51
-12 093
184
-97 225
-3 009

-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

-344 832
-311 714

-386 347
-363 229

-420 285
-462 560

-50 285
-937 931

-47 639
-872
-1 029 149

-63 792
-1 108
-1 210 198

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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HALTEN

FLESA

SALØY

HORSØYENE

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

SULA

FROHAVET

Fakta om Frøya kommune:

DEN

FJOR

SULS

NORDDYRØY

SVELLINGEN

SØRDYRØY
NESSET

UTTIAN

DYRVIK

SISTRANDA
FRØYHAVET

INNTIAN

FRØYA
MÅSØYVALEN

HAMARVIKA

NORDSKAGET
FLATVAL
DOLA
TITRAN

RDEN

FRØYFJO

Frøyatunnelen
STORHALLAREN

Folketall 01.01.13:
Fødte barn:
Antall husholdninger:
Antall fritidsboliger:
Folkevekst:
Landareal:
Totalt oppdrettslokaliteter:
Fiskerimantallet:

4.506
54
2.000
1.020
137
211 km2
37
145 pers.

