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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 03.06.14 
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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.  
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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 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 
Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 
Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 
AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 
AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 
Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + 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.  
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ÅRSMELDING 2013  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for drift skal ha møte mandag 16.06.  Hovedutvalgets 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.  
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BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014  
 
 
Innstilling: 
 
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 59 097 678,- 
 Statlige tilskudd 6 239 000,- 
 Momskompensasjon 6 337 563,- 
 Total finansiering 71 674 241,- 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
 
 



Saknr: 101/14 

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. 
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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.  
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REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
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.  
 
Vurdering: 
 
Revidert delegasjonsreglement er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av kommuneadvokaten. 
Rådmannen anbefaler at dette vedtas som kommunens gyldige delegasjonsreglement fra kommunestyrets vedtak. 
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REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
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. 
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UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 
 
Innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 og forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg: 
 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 2027. 
 
Saksopplysninger:   
 
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Formålet med kommuneplanens samfunnsdel: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal skape et best mulig 
samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal 
trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger. Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og 
planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin 
helhetlig planlegging og vil danne grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 
Styringsverktøyet skal bidra tiil økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og 
regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk 
som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av 
tiltak i de 4 første årene av planperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.  
 
Føringer for planarbeidet: 
Plan og bygningsloven (PBL) 
Kap.4 – Planprogram 
Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet utarbeides som et 
ledd i oppstart og varling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn for det videre arbeidet med planen. 
Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 

alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig 
medvirkning om sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum 6 uker) åpnes det 
for innspill til innholdet i kommuneplanen.  
 
Kap. 11 – Kommuneplan 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør 
omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 
legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale mydigheter til grunn.  
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Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den har blant annet 
bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken høringsprosess planen skal ha. Det er ikke 
satt noen direkte krav om hvilket innhold planen skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon». 
 
Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller 

mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen».  
 
Statlige og regionale føringer.  
Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale myndigheter, som 
må legges til grunn i det videre arbeidet.  
Som følge av at høringsperioden kommer midt i fellesferien, har rådmannen valgt å utvide høringsperioden til 8 
uker. Planprogrammet vil med dette ligge ute til høring og offentlig ettersyn fra 23.06. – 18.08.14. Med 
bakgrunn i de innspill som kommer i løpet av høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig planprogram.  
 
Vurdering: 
 
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal planstrategi for 
Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter vedtak om oppstart av planarbeid for 
kommuneplanens samfunnsdel, og at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
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SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN  
 
 
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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ANG. KJØP/OVERTAGELSE AV PARSELL KOMMUNAL VEI PÅ FLATVAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til den pågående jordskiftesaken på Flatval som omhandler vegrett langs 
eksisterende veg, samt brev fra Sameiet Flatval Fellesveg(SFF) datert henholdsvis 06.01.2014 og 
11.06.2014. 
Formannskapet vedtar at det ikke inngås forhandlinger med SFF om overtakelse av kommunens eiendom 
Gnr. 8, bnr. 245 som omfatter deler av adkomstvegen til området, så lenge det ikke foreligger en 
rettskraftig dom i jordskiftesaken. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Sameiet Flatval Fellesvei v/Sigbjørn Larsen, datert 11.06.2014 
Brev fra Sameiet Flatval Fellesvei v/Sigbjørn Larsen, datert 06.01.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger:   
 
Sameiet Flatval Fellesvei er et foretak som er registrert i Enhetsregisteret den 04.11.2013. Styrets leder er 
Sigbjørn Larsen. Sameiere i foretaket er Inger Larsen, Scott William Howell, Triangel Sameie Frøya og SIBE 
A/S. 
 
Dette foretaket søker om overtakelse av kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 245 på Flatval. 
 
Vurdering: 
 
Eiendommen som søkes overtatt er del av en adkomstveg frem til en rekke boliger og fritidseiendommer på 
Flatval(se vedlagte kart). Denne eiendommen med veg ble i sin tid overtatt av kommunen for å løse en pågående 
konflikt vedrørende adkomstforhold i området. 
 
Den kommunale vegen er tilknyttet private veger i begge ender, noe som er helt uvanlig og som på sikt må løses 
enten ved at kommunen overtar hele vegstrekningen fra tidligere fergeleie og frem til enden av den kommunale 
vegen. Herfra bør vegen fremdeles være privat. Alternativt er at den kommunale delen av vegen overføres til et 
veglag som består av de eierne som har adkomst eller adkomstrettigheter langs denne vegen. 
 
Det er nå en pågående jordskiftesak i området som nettopp handler om rettigheter langs adkomstvegen. I 
området er det et eget veglag med navn Østre Flatval veglag og hvor oppsitterne langs vegen er tilkjent 
adkomstrett av jordskifteretten. Denne dommen er imidlertid anket og Frostating jordskifteoverrett skal nå 
behandle denne anken den 24.06.2014. 
 
Det er svært underlig at det nå er startet et nytt veglag i etterkant av første jordskifterettsaken hvor 4 av partene i 
saken er medeiere. Medeierne eier flere eiendommer, men det er kun 4 eiere som er registrert som sameiere i 
enhetsregisteret. 
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Rådmannen kan ikke tilrå at man går inn i forhandlinger med dette foretaket om overtakelse av kommunens 
parsell 8/245 så lenge det er en pågående rettstvist i området når det gjelder adkomsrett. Dette underbygges med 
at man også har et annet «veglag» i området som også har rettigheter langs adkomstvegen. 
 
Rådmannen vil derfor tilrå at det ikke inngås noen kjøpekontrakt med Sameiet Flatval Fellesvei om overtakelse 
av kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 245. 
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KOMMUNENS SALG AV TOMTER PÅ SØRNESSA, HAMARVIK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive 
naustområde/friområde, med unntak av det innerste område i Jevika som i dag benyttes til friområde. 
Det forutsettes at det som grunnlag for bud skal fremlegges prospekt for hvordan man tenker utbygging 
av eiendommen, samt at etter at bud er akseptert, må utbygger parallellt med prosjektering av boligene 
utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser som bygger på prospektet som ligger til grunn for budet 
på eiendommen. I denne planen må man også ta hensyn til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 
Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 
 
Vedlegg: 
 
Grunnkart i målestokk 1:1000 som viser kommunens eiendom 9/107 
Utsnitt av reguleringsplan(flateregulering) m/bestemmelser 
Brev fra Ole Morten Sørvig m/flere vedr. kjøp av tomter 
Brev fra Hamarvik Grendalag, datert 10.06.2014 
Særutskrift fra kommunestyresak 37/11 
 
Saksopplysninger:   
 
Reguleringsplan for Hamarvika som inkluderer Sørnessa vest for Hamarvik Næringspark ble stadfestet i 1998. 
Det ble foretatt en mindre endring av planen i 2006 som i hovedsak dreier seg om vegfremføringen til området. 
Det er kun bygd en enebolig på det regulerte området siden planen ble stadfestet. Denne tomten er fredalt 9/21 
som eies av Ove Måsøval. Kommunen eier Gnr. 9, bnr. 107 som totalt omfatter et areal på ca. 17 daa. Deler av 
dette område er regulert til friområde, dette gjelder ikke minst helt innerst i Jevika. 
 
I forbindelse med vurdering av nye næringsarealer på Frøya i 2009 – 2010 var et av alternativene utvidelse av 
Hamarvik Næringspark mot vest. Det ble foretatt en konsekvensutredning for dette alternativet og ut fra at en 
utvidelse her ville bety innløsning av flere boliger, så ble dette forslaget forkastet. 
 
Det er ved flere anledninger tatt kontakt med kommunen om kjøp av arealet til boligbygging. Dette er selvsagt 
naturlig så lenge arealet fremdeles er regulert til boligformål. Sist saken var oppe til behandling i 2011 ble det 
fra rådmannen innstilt på at hele området skulle omreguleres til friområde. Dette ble imidlertid ikke vedtatt og 
det ble gjort følgende vedatk i k-sak 37/11: 
 
«Saken utsettes i påvente av nærmere utredning av bruken av området» 

 
Etter dette har det ikke skjedd noe på området bortsett fra at to tomter som var fradelt i forbindelse med 
makebytter, henholdsvis til Harald Rabben og Rolf Hammervik er kjøpt tilbake av kommunen. Dette betyr at 
kommunen nå eier hele Gnr. 9, bnr. 107 på Sørnessa. 
 
Vurdering: 
 
Vi har nå mottatt henvendelse fra Frøy Eiendom A/S om erverv av området for utbygging av boliger. Det er i 
denne forbindelse ikke sagt hvilke typer boliger som tenkes oppført, men firma har tanker om å se kommunens 
eiendom i sammenheng med naboeiendommen 9/21 som eies av Ove Måsøval. Dette for å få en best mulig 
utnyttelse av området. 
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Denne henvendelsen ble drøftet i formannskapet samtidig med en annen boligtomt i Hammervolden og det ble 
her gitt signaler om at begge eiendommene utlyses for salg på det åpne markedet. Det vil i forbindelse med 
eiendommen på Sørnessa bli krav om fremlegging av et prospekt som i grove trekk viser den planlagte 
utnyttelsen av område. I og med at det kun er en flatereguleringsplan for området, vil en utbygger parallellt med 
prosjektering av boligene også måtte utarbeide en detaljert reguleringsplan. Dette er også et krav sett i forhold til 
dagens reguleringsbestemmelser hvor det kun kan bygges 4 boliger i området. Imidlertid ser rådmannen positivt 
på at et sjønært område får en bedre utnyttelse enn det som det legges opp til i dagens flatereguleringsplan. 
 
Det er i ettertid tatt kontakt med Eiendomsmegler 1 som vil stå for utlysingen av de to boligarealene og 
budgivingen. Møte med eiendomsmegler 1 ble avholdt den 10.06, men med bakgrunn i mottatte brev fra 
Hamarvik grendalag og fra 6 interessenter som ønsker å bygge eneboliger på Sørnessa, er utlysingen av dette 
arealet foreløpig utsatt. Både grendalaget og interessentene mener at området må detaljreguleres av kommunen 
til eneboliger og selges enkeltvis og ikke at hele arealet legges ut for salg og som kjøpes opp av en utbygger som 
kanskje ønsker annen utbygging enn eneboliger. Det må imidlertid her tillegges at kommunen som 
reguleringsmyndighet har stor innflytelse/styring av den utbygging som kan skje på området. Med en utnyttelse 
til eneboliger så vil utnyttelsen av området bli lavere enn om man f.eks. kombinerer flere boligtyper. 
 
Rådmannen ønsker nå å få avklart hvordan man skal forholde seg til utlysing av arealet ut fra de henvendelser vi 
har mottatt både fra grendalaget og fra interessenter. Rådmannen ser to alternative løsninger enten utlysing av 
området i sin helhet og hvor det stilles krav om prospekt og detaljreguleringsplan som medfølger bud på 
eiendommen, eller at kommunen selv regulerer og utlyser enkelttomter for salg. Noen av disse enkelttomtene kan 
selvsagt også reguleres for oppføring av flere boenheter. Det er også viktig for begge alternativene at det legges 
vekt på en rasjonell utbygging sett i forhold til utnyttelse av naboeiendommen, slik at grensen mellom de to 
eiendommene ikke er til hinder for at tomter kan krysse eiendomsgrensen. Dette kan løses ved at f.eks. 
naboeiendommen kan gis tilleggtomt fra kommunes eiendom, slik at nabo fritt kan bygge ut sin eiendom og 
dermed selge tomter eller ferdig boligenheter.  
 
Det er videre viktig å presisere at infrastrukturen bare delvis er utbygd i området. Vegen inn til området må 
opprustes(asfalteres), veglysanlegg bør bygges. I tillegg kreves utbygging av vann- og avløp, samt 
overvannssystem. Gjennom området går også en høyspentlinje i luftspenn. Denne må legges i jordkabel slik at 
man ikke skal får et større område som ikke kan bebygges som følge av sikkerhetsavstander. 
 
Det legges derfor frem 2 alternative innstillinger til vedtak. 
 
Alternativ 1. 
Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive naustområde/friområde, med 
unntak av det innerste område i Jevika som i dag benyttes til friområde. Det forutsettes at det som grunnlag for 
bud skal fremlegges prospekt for hvordan man tenker utbygging av eiendommen, samt at etter at bud er 
akseptert, må utbygger parallellt med prosjektering av boligene utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser 
som bygger på prospektet som ligger til grunn for budet på eiendommen. I denne planen må man også ta hensyn 
til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 
Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 
 
Alternativ 2. 
Frøya kommune selger ikke eiendommen på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107, men igangsetter utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for hele eiendommen. I denne sammenheng er det viktig at også naboeiendommen Gnr. 9, 
bnr. 21 inngår i reguleringsplanen, slik at man får en best mulig utnyttelse av det regulerte området. Det er viktig 
at man i forbindelse med detaljreguleringen ikke kun ser på utnyttelse av området til bygging av eneboliger, men 
også en blanding av ulike utbyggingsformer.  
 
Frøya kommune har ikke avsatte midler i økonomiplanen og budsjettet til å utarbeide reguleringsplan, 
prosjektere og opparbeide infrastrukturen til et boligfelt på Sørnessa. Selv om kommunen selger tomter til 
selvkost, så er det betydelige beløp som skal forskotteres og som betyr renteutgifter for kommunen inntil 
tomtene er solgt. Ved et salg av eiendommen vil disse utgiftene falle på utbygger og kommunen får 
gebyrinntekter i forbindelse med reguleringsplanen. Med bakgrunn i de prosjekter kommunen står foran å 
ferdigstille, samt prosjekter som er planlagt i økonomiplanperioden tilrår rådmannen at forslag til vedtak 
alternativ 1, velges. 
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NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG  
 
 
Innstilling: 
 
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. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
 
Vedlegg: 
 
1. Ny samarbeidsavtale  
2.  Nye vedtekter  
3.  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. 
 
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. 
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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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EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 
 
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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LEIE AV KONTORER I BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Leie av to kontorer i Blått kompetansesenter innarbeides i kommunens budsjett for år 2016. 
 
Vedlegg: 
 
Blått kompetansesenter 
 
Saksopplysninger/Vurdering: 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter er et bygg som inneholder mange funksjoner knyttet til skole, kultursal, 
opplevelsessenter, kino og kulturskole. Disse lokalene er godt planlagt og kommer til å fungere godt etter sitt 
formål. Mange av de lokalene ivaretar flere funksjoner som for eksempel lokalene til kulturskolen, hvor vi finner 
både øvingslokaler og arbeidsplasser til lærere.  
Senteret vil dog få utfordringer i forhold til arbeidsplasser til øvrig administrasjon av bygget. Dette gjelder 
virksomhetsleder for kultur og næring, daglig leder for kulturhuset og næringskonsulent. Kommunens del av 
bygget har bare ett kontor som er reservert administrasjonen. Det er mulig å løse denne utfordringen på kort sikt, 
men på lang sikt må vi se etter andre muligheter.  
I en nyopprettet stilling (virksomhetsleder for kultur og næring) og en omorganisert virksomhet kultur vil man ha 
et behov for samarbeide med både kultur og næring på en ny og annerledes måte. Spesielt næringsdelen er veldig 
viktig.  
Byggingen av det planlagte Blått kompetansesenteret åpner for slike muligheter. Der vil man få naturlig 
samarbeidsarena for både leder for kultur og næring og næringskonsulent med så godt som alle næringsaktører i 
regionen. I tillegg vil man være en del av miljøet som jobber med fremtidig utvikling av havbruksnæringa. Dette 
vil gi Frøya kommune en mulighet til å være strategisk og jobbe med tilrettelegging i forhold til denne 
utviklingen. Derfor er det viktig for Frøya kommune å kunne leie lokaler i det planlagte Blått 
kompetansesenteret.  
Beliggenheten tatt i betraktning vil den også gi gode muligheter for å ha daglig kontakt med Frøya kultur- og 
kompetansesenter som ligger vegg i vegg med Blått kompetansesenter.  
 
Kostnader for leie av kontorer i Blått kompetansesenter. 
 
2 kontorer a 12 m 2  x  1,30 x 1900 x 1,25 =  ca 75000,- 
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PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER  
 
 
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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BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Driftsutfordringer til Frøya frivilligsentral i 2014 løses innenfor budsjett til virksomhet Kultur.  
Driftsbudsjett til Frøya frivilligsentral for 2015 innarbeides i kommunens budsjett for 2015. 
 
Vedlegg: 
 
Retningslinjer/vedtekter. 
Eksisterende budsjett 
Forslag til driftsbudsjett 
 
Saksopplysninger:   
 
Frivilligsentralen på Frøya ble tatt over av kommunen i 2012. Bortsett fra statlige overføringer og senere 
tilskudd fra kommunen til lønn for lederen ble det aldri opprettet et driftsbudsjett. Alle aktiviteter skapt gjennom 
frivilligsentral ble organisert gjennom frivillig innsats og /eller sponset fra ulike bedrifter.  
Frivilligsentralen i dag står for mye av aktiviteter på Frøya og er en sentral medspiller for frivillige lag og 
organisasjoner, barn og ungdom, eldre og grendelagene på Frøya. Sentralen er også et viktig element i 
utviklingen av Frøya kultur- og kompetansesenter og en integreringsarena. Aktiviteter skapt gjennom 
Frivilligsentralen vil ha stor betydning i kommunens satsning for frivilligheten, integrering og barn og unge.  
 
Vurdering: 
 
For å kunne fungere godt og skape aktivitet er frivilligsenralen avhengig av et driftsbudsjett.  
 
 



Saknr: 114/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.06.2014 

Arkivsaksnr: 
14/719 

Sak nr: 
114/14 

Saksbehandler: 
Elin Reppe 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
114/14 Formannskapet 17.06.2014 
 
 
BOSETTING AV FLYKTNINGER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune stiller seg positiv og har vedtatt å ta imot 15 flyktninger i 2014, K-sak 131/13.  
Ut fra dette vedtaket ble en arbeidsgruppe nedsatt. 
 
1. Formannskapet tar rapporten fra nedsatt arbeidsgruppe til orientering. 

 
2. Rådmannen gies nødvendige fullmakter både når det gjelder planlegging, få på plass egnet 

boligmasse, organisering og samarbeid med andre kommuner og IMDI i forbindelse med bosetting 
av flyktninger. 
Forventede inntekter og utgifter legges inn i budsjett 2015 (2014) så snart det er avklart når en kan 
forvente ankomst av flyktningene og sammensetting av tilflyttet gruppe. 

 
3. Formannskapet holdes orientert om arbeidet, herunder økonomi, gjennom ordinære 

tertialrapporter og årsmeldinger. Dersom utgifter til tiltaket overstiger inntektene, må oppdekking 
til formålet fremmes som egen sak til kommunestyret.  

 
Vedlegg: 
 
Rapport fra arbeidsgruppa. 
 
Saksopplysninger:   
 
Viser til rapporten som er vedlagt. 
 
Vurdering: 
 
Viser til rapporten som er vedlagt. 
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TV-AKSJONEN 2014   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2014 sammensettes slik: 
 
Leder:    Ordfører Berit Flåmo 
Nestleder:   Varaordfører Martin Nilsen 
Frivilligheten:   Brit Ohrø 
Oppvekst:  Roger Fredheim 
Næringsforeningen: Oddrun Englund 
Sekretær:  Siv-Tove Skarshaug 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I år skal TV aksjonen bidra til varig rent vann til over en million mennesker i åtte land. Tilgang til rent vann, 
tilfredstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker 
kan ha et godt, verdig liv og for samfunnsutvikling. Årets aksjon heter derfor «Vann forandrer alt»  
 
Vurdering: 
 
Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten og administrasjonen, men 
foreslås supplert med representanter fra oppvekst og næringsforeningene som kan bidra med viktigheten av rent 
vann for utvikling og ren mat. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/708    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 03.06.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 03.06.14 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
03.06.2014 

Møtetid: 
09.00 – 12.05 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  

Fra og med sak:  85/14 
Til og med sak:  96/14 

 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Ap/Høyre: 
 Helge Borgen 

 

  

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Ap/Høyre: 
Vida Zubaite-Bekken 

 

  

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 96/14 ble enstemmig godkjent. 
2. Frøya Ungdomsråd v/Hans Kristian Werkland orienterte fra arbeidet og engasjementet i Fur. 
3. Folkehelsekoordinator Marit Olsen orienterte om arbeidet med «Regional folkehelseplan». 

 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Arvid Hammernes 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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85/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.14  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 27.05.14 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.05.14 godkjennes som framlagt. 

 
  
86/14  

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2014  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2014 som følger: 
 

Lag Type lag aktive medl. 2013 2014 

  u/ 25 år    

Frøya IL Idrettslag 313 100 000 105 000 

Mausund IL Idrettslag 75 22 000 25 000 

Nabeita IL Idrettslag 50  37 000 

Frøya Fotballklubb Fotballklubb 111 25 000 28 000 

Frøya/Hitra tekwon-do Spesialklubb 16 9 000 6 000 

MNMK Frøya Motorsport 24 25 000 8 000 

Frøya Sportsdykkerklubb Sportsdykking 9 5 000 3 000 

Frøya Teaterlag Teater/revy 0 9 000 2 750 

Sørburøy Skolekorps Korps 9  3 000 

Sangkoret Havdur Blandakor 4 2 000 1 000 

Sistranda Mannskor Mannskor 0 2 000 1 000 

Frøya Musikklag Musikklag 0  500 

Frøya Turlag Friluftsliv 12 9 000 2 750 

Frøya Kystlag Slipp/Norddyrøy 0 1 000 500 

Folkeakademiet Frøya Kulturfiormidling 0 1 000 500 

Klubben Grendalag Grendalag 0  7 500 

Grendalaget Lyngblomst Grendalag 0  7 500 

Dyrøy Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Sørburøy Velforening Grendalag 0 7 000 7 500 

Skljømhals Kretslag Grendalag 0 7 000 7 500 

Stølan Kretslag Grendalag 0  7 500 

Nesset Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Uttian Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Daløy grendalag Grendalag 0  7 500 

Sauøy Velforening Grendalag 0  7 500 

Hørselshemmedes HLF interesseklubb   500   
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NHF Frøya og Hitra handicaplag   500 

     

   245 000 300 000 
 
Enstemmig.      

 
 

Formannskapets behandling i møte 03.06.14: 
 
Repr. Aleksander Søreng ba om at hans habilitet blir vurdert da han er styreleder i Klubben grendalag og har 
vært ansvarlig for søknaden.  Repr. Søreng ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2014 som følger: 
 

Lag Type lag aktive medl. 2013 2014 

  u/ 25 år    

Frøya IL Idrettslag 313 100 000 105 000 

Mausund IL Idrettslag 75 22 000 25 000 

Nabeita IL Idrettslag 50  37 000 

Frøya Fotballklubb Fotballklubb 111 25 000 28 000 

Frøya/Hitra tekwon-do Spesialklubb 16 9 000 6 000 

MNMK Frøya Motorsport 24 25 000 8 000 

Frøya Sportsdykkerklubb Sportsdykking 9 5 000 3 000 

Frøya Teaterlag Teater/revy 0 9 000 2 750 

Sørburøy Skolekorps Korps 9  3 000 

Sangkoret Havdur Blandakor 4 2 000 1 000 

Sistranda Mannskor Mannskor 0 2 000 1 000 

Frøya Musikklag Musikklag 0  500 

Frøya Turlag Friluftsliv 12 9 000 2 750 

Frøya Kystlag Slipp/Norddyrøy 0 1 000 500 

Folkeakademiet Frøya Kulturfiormidling 0 1 000 500 

Klubben Grendalag Grendalag 0  7 500 

Grendalaget Lyngblomst Grendalag 0  7 500 

Dyrøy Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Sørburøy Velforening Grendalag 0 7 000 7 500 

Skljømhals Kretslag Grendalag 0 7 000 7 500 

Stølan Kretslag Grendalag 0  7 500 

Nesset Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Uttian Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Daløy grendalag Grendalag 0  7 500 

Sauøy Velforening Grendalag 0  7 500 

Hørselshemmedes HLF interesseklubb   500 

NHF Frøya og Hitra handicaplag   500 

     

   245 000 300 000    
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87/14  

STIFTELSEN HALTEN NDM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL GJENNOMFØRING OG 
INNFASING AV UTVIKLINSPLAN  
 
 
Vedtak: 
 

Søknaden innvilges med kr 17.000 og har dekning i budsjettet for 2014 og i langtidsplan for 2014– 2017.   
Pengene tas fra kap. 1401.4100.385. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 03.06.14: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
”Søknaden innvilges med kr 17.000 og har dekning i budsjettet for 2014 og i langtidsplan for 2014– 2017.   
Pengene tas fra kap. 1401.4100.385.” 
 

Forslag til vedtak: 
 
Søknaden innvilges og har dekning i budsjettet for 2014 og i langtidsplan for 214 – 2017. 

 
  
88/14  

EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  
 
 
Vedtak: 
 

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. 
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 89/14  

AVHENDING AV SULA SKOLE-KJØPEKONTRAKT  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten m/kartvedlegg for overføring av Sula skole til 
Sula Grendalag for kr. 1,-.  
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten m/kartvedlegg for overføring av Sula skole til Sula 
Grendalag for kr. 1,-.  

 
  
90/14  

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 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.» 
 

Innstilling: 
 
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. 
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91/14  

KVERVA (HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  
 
 
Vedtak: 
 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag for 
utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. 
Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i samsvar 
med reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i Kverva/Nordskag-området. 
Dette ikke minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging av Nordskag oppvekstsenter. 
 
Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av nødvendig 
tomteareal og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av anbudsdokumenter. Så snart 
kjøpekontrakter med grunneierne er godkjent utlyses tomtene på det åpne markedet for å få en oversikt 
over interessen for tomtekjøp. Utbygging av feltet avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er 
utgått. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag for utbygging både 
eksternt og internt i boligfeltet. 
Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i samsvar med 
reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i Kverva/Nordskag-området. Dette ikke 
minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging av Nordskag oppvekstsenter. 
 
Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av nødvendig tomteareal 
og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av anbudsdokumenter. Så snart kjøpekontrakter med 
grunneierne er godkjent utlyses tomtene på det åpne markedet for å få en oversikt over interessen for tomtekjøp. 
Utbygging av feltet avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er utgått. 

 
  
92/14  

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. 
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 93/14  

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 
FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 13. og 14.11. 02.12. 
 

Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november. 
Budsjettmøte KST 11. desember. 
 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart  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 August September Oktober November Desember 

KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 

FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 17. og 18.11. 02.12. 

 
Budsjettmøte FSK  mandag 17. og tirsdag 18. november. 
Budsjettmøte KST  11. desember. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart    kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter  Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 
  
94/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Ordføreren har invitert formannskapet til Titran 17. juni som en avslutning før sommerferien. 
18. juni folkemøte vedr møte med fylkeskommunen og ATB 
Veldig mye offisielle besøk til øyregionen per tiden. Veldig gledelig. 
 
Repr. Aleksander Søreng 
Stor helg for Frøya med Tour de Frøya og aktivitet på flyplassen for kreftsyke barn i regi av NMK-Frøya. 
 
Framdriften på Setvågen havn?  
Rådmannen: Orientering vil komme på neste møte. 
 



9 

95/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Økonominettverket som ble avholdt på Frøya var god tilbakemelding på. 
 
Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31, pkt. 4. 

 

  
96/14  

LAVTERSKELTILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommune ønsker å få på plass et lavterskeltilbud som styrker den helhetlige rusomsorgen i 
kommunen. 
Før et nytt lavterskeltilbud igangsettes, er det viktig å utrede hvilket tiltak som treffer best ifht de 
utfordringene vi ser i øysamfunnet. 
  
Saken sendes over til interkommunal nemnd for å få signaler om veien videre. Saken bør komme tilbake 
til politisk behandling i løpet av september 2014. 
 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 03.06.14: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
2Frøya kommune ønsker å få på plass et lavterskeltilbud som styrker den helhetlige rusomsorgen i kommunen. 
Før et nytt lavterskeltilbud igangsettes, er det viktig å utrede hvilket tiltak som treffer best ifht de utfordringene 
vi ser i øysamfunnet. 
  
Saken sendes over til interkommunal nemnd for å få signaler om veien videre. Saken bør komme tilbake til 
politisk behandling i løpet av september 2014.” 
 

Forslag til vedtak: 
 

INNSTILLING 1: 
Et Lavterskeltilbud etableres som ”Møteplass/ Base” for rusmiddelavhengige sentralt lokalisert i kommunen. 
Tiltaket blir en base/sentral for flere typer aktiviteter og arbeid. Ulike samarbeidspartnere som DalPro, 
Frivilligsentralen og andre private aktører inviteres inn i et strukturert samarbeid.  
Tiltaket utredes og kostnadsberegnes. 

 
INNSTILLING 2: 
Et Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige /psykisk lidelse organisert som ”Inn-på-tunet”-gård etableres, og 
lyses ut på anbud blant private aktører.  
Hitra kommune inviteres med som tiltakseier.   
Driftsavtale skrives med valgt tiltaksarrangør for 3 år av gangen.  
Anbudet lyses ut med utarbeidet kravspesifikasjon høst 2014.  

 
  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 14/646    
 

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 Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/723    

 

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 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 

Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 

Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 

AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 

AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 

Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 

Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + 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 Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/680    
 

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.  
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Rådmannen har ordet

Årsrapport 2013 - Frøya kommune

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 

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 

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. 

Mye spennende skjer på Frøya

Sistranda - foto: Hitra•Frøya©
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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

Mye spennende skjer på Frøya
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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 virksomhe-
tene 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 turnus-
prosjektet 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.

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
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«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. 



6

Helse og omsorg

Årsrapport 2013 - Frøya kommune

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.

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 

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
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 omsorgstjenestene
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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.

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-

 
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
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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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 

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
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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. 

Hamarvik barnehage
Hamarvik barnehage er en 3-avdelingsbarnehage for barn 
i alderen 0-6 år. Vi har totalt 41 plasser, fordelte fra 60-
100%. 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 

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.
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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 be-
manning de hadde i 2013. Imidlertid er nå byggesaksav-
delingen 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 utbyggingspro-
sjekter 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, sykehjem-
met, skoler og barnehager. Utbedring av leiligheter ved Øver-
gården, samt Rabben og Mausund eldreboliger. I tillegg elek-
triske 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 bolig-
felt. 
• Opparbeidelse av Nordhammervika industripark, samt kon-
sekvensutredning/reguleringsplan for Skarpneset nærings-
område. 
• 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 (Fiskeridirek-
toratets registre). I 2013 har det blitt lagt ut 7 havbruks-
saker 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
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 kom-
munen.  I 2013 var det registrert 145 personer i fiskeri-
mantallet for Frøya kommune (Fiskeridepartementet). Av 
disse hadde 114 fiske som hovednæring og 31 fiske som 
tilleggsnæring. 

Landbruk
Landbruket på Frøya ivaretar et sammenhengende kultur-
landskap av god kvalitet med en fornuftig arbeidsinnsats 
og en rimelig kostnad. Landbruket er også en viktig bi-
dragsyter for trivsel i nærområdene der vi kan følge varier-
te 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 man-
ge eiendommer med jordbruksareal. Det er Riksrevisjonen 
som krevde en ny gjennomgang av alt jordbruksareal i 
landet for å kunne lage et nytt oppdatert jordbruksregis-
ter. 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 job-
ben 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 utmarks-
beite.  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 fellingspro-
sent 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 opp-
rydding. 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 vide-
regående skole og Frøya jeger- og fiskeforening for fangst 
og tilsyn. 

Tekniske tjenester
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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 07 08 09 10 11 12 13
Boligtomter  
inkl. justeringer 35 27 48 23 64 37 74
Hyttetomter  
inkl. justeringer 33 41 34 53 41 25 11
Sjøhus og  
næringstomter 
inkl. justeringer 36 42 33 30 16 31 22
Andre delinger ---- ---- ---- ---- 14 13 11
TOTALT 104 110 115 106 135 106 118

Oppmåling:
Type saker 09 10 11 12 13
Oppmålings- 
forretninger 180 95 170 120 131
Målebrev ----- 67 10 13 0
Matrikkelbrev ----- 28 100 140 115

Dispensasjonssaker:
Type saker 07 08 09 10 11 12 13
Ordinære  
dispensasjonssaker 90 99 66 80 53 58 51
Klagesaker 14 22   8 10 11 8 3
TOTALT 104 121 74 90  64 66 54

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker 07 08 09 10 11 12 13
Delegerte saker 174 257 249 231 131 196 204
Behandlet i  
planutvalget 14     7   18 6   12 27 37
TOTALT 188 264 267 237 143 223 241

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type saker 07 08 09 10 11 12 13
Eneboliger 14 16 15 14 11 16 54
Rekkehus o.a.
Antall boligenheter 12 7 13 0   0 18 5
Hytter/fritidshus 16 17 15 21   9 14 25
Brygger/sjøhus/ 
rorbuer 6 27 25 25   8 21 67
Næringsbygg/ 
Forretningsbygg 3 10   9 11   1 5 19
Utleieleiligheter 6 1   1 7   1 1 1

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

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 åre-
ne, 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 Luftambu-
lanse. Her har alle mannskaper gjennomgått et utvidet før-
stehjelpskurs 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 brannvese-
net en bil ved Nordskag brannstasjon fra 1984. 
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Kultur er så mangt og leser man i lokal presse utgjør stoff fra dette feltet en vesentlig del. Også i 2013 markerte flere frøy-
væringer 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.

Kulturåret 2013
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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 be-
søket. Etter velkomst med blomsterbarn og hornmusikk av 
Sørburøy skolekorps m.fl., gikk Kongeparet gjennom fol-
kemengden opp til martnadsplassen. Her fikk de møte be-
drifter 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 Frøy-
as plass som havkommune og sentral aktør i utviklingen 
av havnasjonen Norge. Kystbefolkningen har både natur-
gitte betingelser og innovasjonskraft. I sin tale trakk Kon-
gen 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 Inn-
ovamar. Her ble det også anledning til å hilse på gründere 
og nestorer, før omvising på det nye undervisningsfartøy-
et til Frøya videregående skole, «Fru Inger». 

Om kvelden ble det arrangert en middag som oppsummer-
te den første dagen av besøket. Det hadde vært en vellyk-
ket dag. 

Kongeparet til Frøya
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Driftsregnskap - 2013 (hele tusen)   
Kommunens driftsinntekter og utgifter ekskl. renter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel.

Drift 2013

I følge fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye.

Inntektstype Regnskap 12 % Regnskap 13
Brukerbetalinger  11 706  3,4  13 941 
Salgs-/leieinntekter  32 698  9,5  35 316 
Refusjoner  58 044  16,9  97 027 
Rammetilskudd  112 863  32,8  123 770 
Øvrige tilskudd/overføringer  5 141  1,5  1 912 
Skatter  123 237  35,9  121 978 
SUM:  343 689  100,0  393 944 

Utgiftstype Regnskap 12 % Regnskap 13
Lønnsutgifter  173 183  56,1  183 283 

Sosiale utgifter  36 889  11,9  42 790 

Varer/tjenester  52 349  16,9  59 140 
Varer/tjenester/egenprod.  19 098  6,2  23 075 
Overføringer  27 407  8,9  32 091 
SUM:  308 926  100,0  340 379 

Resultat: Regnskap 12 Avvik i kroner Regnskap 13
Brutto driftsresultat  -26 183 904  -15 856 674  -42 040 578 
Netto driftsresultat (e. finans)  -25 548 720  -16 882 171  -42 430 891 
Sum avsetninger  10 467 945  26 926 339  37 394 284 
Regnskapsmessig mer/mindreforb (-)  -15 080 775  10 044 168  -5 036 607 

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

2009 2010 2011 2012 2013

Brutto investeringsutgift  44 421 58 046  71 526  55 321  247 940 
Utlån, aksjekjøp, avsetninger  19 569 11 830  16 274  20 899  64 899 
Sum finansieringsbehov  -4 997 -3 117  -622  -3 280  -82 737 
Bruk av eksterne lån  58 993 66 759  87 178  72 940  230 102 
Tilskudd og refusjoner  43 521 49 227  75 049  59 817  168 049 
Egenkapital  13 246 17 348  12 129  14 867  62 054 
Sum finansiering  56 767 66 575  87 178  74 684  230 103 
Udekket finansiering  2 226 184  -    -1 744  -0 
Udisp./overskudd i inv.rsk  -    -    -    -    -   
Bto. inv.utgift i % av driftsinntekter 16 19  23  16  63 
Egenkapital i % av finansbehov.  22 26  14  20  27 

Lånegjeld i 
mill. NOK.

Investeringer  
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Økonomi

Årsrapport 2013 - Frøya kommune

Balanse 2013
Tall i hele tusen.

2011 2012 2013

Eiendeler

Anleggsmidler:
Faste eiendommer og anlegg  455 977  497 744  725 958 
Utstyr, maskiner og transportmidler  8 585  9 528  10 570 
Utlån  37 817  48 373  74 076 
Aksjer og andeler + pensjonsmidler 2002  10 153  10 216  16 574 
Pensjonsmidler  308 544  340 948  360 552 
 
Omløpsmidler:
Kortsiktige fordringer  30 630  39 246  39 935 
Premieavvik  8 935  8 972  793 
Aksjer og andeler  123 185  133 235  145 967 
Sertifikater  -    -    -   
Obligasjoner  -    -    -   
Kasse- og bankinnskudd  45 323  121 936  131 500 
Materialbeholdninger
Sum eiendeler:  1 029 149  1 210 198  1 505 926 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital:
Disposisjonsfond  -18 222  -21 834  -25 295 
Bundne driftsfond  -13 907  -19 829  -28 042 
Ubundne investeringsfond  -99 213  -98 339  -107 347 
Bundne investeringsfond  -22  -3 127  -4 531 
Regnskapsmessig mindreforbruk  -7 296  -15 081  -5 037 
Regnskapsmessig merforbruk  -    -    -   
Regnskapsmessig merforbruk inv.regn.  -    -1 744  -   
Likviditetsreserve  -    -    -   
Kapitalkonto  -89 393  -99 490  -190 047 
Endring regnskapsprinsipper drift  -3 009  -3 009  -3 009 
Gjeld
Langsiktig gjeld:
Ihendehaverobligasjonslån  -    -    -   
Sertifikatlån  -    -    -   
Pensjonsforpliktelser  -386 347  -420 285  -464 878 
Andre lån (inkl. pensjonsforpliktelser 2002)  -363 229  -462 560  -597 086 
Kortsiktig gjeld:
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld  -47 639  -63 792  -79 955 
Premieavvik  -872  -1 108  -700 
Sum egenkapital og gjeld: -1 029 149  -1 210 198  -1 505 926 
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Fakta om Frøya kommune:
Folketall 01.01.14:  4.547

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

FRØYA
– Øyriket mot 

storhavet

Frøya kommune på internett



ÅRSRAPPORT 
 

Virksomhet: 
Sistranda 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
1. Personell 
Antall ansatte: 45 

Antall årsverk: 37.78 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2 200% 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2 200% 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
 
 
  

  

Sykdom  

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 10 2 

Kurs for rådgivere 1 7,5 

Opplæring/kursing  NY GIV lærere, avsluttes høst 2013 2 37,5 

Master i norsk didaktikk, avsluttes vår 2014 1 60 studiepoeng 

Matematikk 1, avsluttes vår 2013 2 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 3 7,5 

Kurs i norsk  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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

Elevpc èr  376.310  

 

Avvik: 
 
 
 
3. Økonomi 
Total ramme: 
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

 Sistranda skole 21572 23291 111 

 SFO 459                    595 132 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(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. 



 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 BEHOV FOR ENDRINGER 
Rekrutering av faglært personell Flere faglærte 

Læringsmiljø  Tilby alternativ læringsarena 
Opprette flere ulike læringsarena 

Styrke pc tilgangen for elever og ansatte 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode: 

PRI FORHOLD ANSVAR 
1 Rekrutering av faglært lærere Virksomhetsleder/inspektør 

2 Innkjøp av elev pc`er Virksomhetsleder 

3 Innkjøp av lærer pc´er Virksomhetsleder 

4 Holde fokus på nærværsarbeidet 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 

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. 

 

 

 

 



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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
11. Personell 
Antall ansatte:  4 

Antall årsverk: 2,71 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2     1,19 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2    1,19 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
  

Sykdom   2,2% 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: 
 
 

 
 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 

Muntlig eksamensordning 1 1 dag 

Engelsk i ungdomsskolen 1 1 dag 

Kartlegging av matematikkstrategier 1 1 dag 

Nettverksmøte i matematikknettverket 1 1 dag 

Engelsk muntlig, planleggingsdag 1 1 dag 

Planleggingsdag om unge og digital samhandling/ ikt-systema våre 3 1 dag 

Textpilot 1 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 TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

Alle poster  2066 1986 96,1% 

Lønn og sosiale 
utgifter 

 1809 1593 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 BEHOV FOR ENDRINGER 
 
Vernerunde, HMS-arbeid 

 
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 

 
Virksomhetsleders arbeidsforhold 
 

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

PRI FORHOLD ANSVAR 
1 Systematikk i vurdering for læring Rektor 

2 Revurdere verneområde Rektor/AMU 

3 Systematisere bruk av nye digitale systemer Rektor, støttetjenestene 

16. Budsjett-/rammejustering. 
 
 
 
17. Spesielle forhold 
 
 

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. 



 
 
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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
21. Personell 
Antall ansatte: 13 (faste) 

Antall årsverk: 11,7 

Avgang i perioden. 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1 1 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1 1 

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

  

Sykdom 9,1% 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

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 Merete Nyhus Hel dag   

ADHD/ADD kurs Lillian Ervik Hel dag  

Møller kompetansesenter – barn med 
hørselshemming  

Grethe K.Lund  23.-24.4.2013 

Tourettes kurs Lillian Ervik Hel dag 24.4.2013. 

Tourettes kurs Merete Nyhus Hel dag 24.4.2013 

Leseopplæring mellomtrinn Lise Måsøval 4 timer 25.4.2013 

Leseopplæring mellomtrinn Roar Laingen « 25.4.2013 

Leseopplæring mellomtrinn Rune Hoff « 25.4.2013 

    

Aski Raski Anne G 
Bottenvik 

Hel dag 15.03.13 

Aski Raski Ingvill Enoksen Hel dag 15.03.13 

Etterutdanning matematikk modul 1 Roar laingen 15 
studiepoeng 

høst 

videreutdanning - lesing 1 40% stilling -  vår 

veksthus ledere leder 6 dgr  

 



 
 
 
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. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

datautstyr 90000  

 

Avvik: 
 
 
 
23. Økonomi 
Total ramme: 
 
 regnskap Budsjett 

ink 
endring 

Avvik i NOK Forbruk i 
% 

Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
Inkl 
endring 

budsjett Forbruk i 
% 

2300 
nabeita 

6 692294 6 675603 - 16691 100 6 692294 6 675603 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode: 

PRI FORHOLD ANSVAR 
1 Utvikling av innhold/organisering i forhold til 

oppvekstsenter 
virksomhetsleder 

2 Ute området – se forrige punkt.  

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 

 

Vi går inn i en sammenslåingsprosess med barnehagen. Spennende og utviklende og det er her fokuset vil 

ligge i resten av dette året. 



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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
30. Personell 
Antall ansatte: 9 

Antall årsverk: 7,5 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1  

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2  

Fravær, antall sykedager totalt i %:  
  
  

  

Sykdom 1,5 % 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: 
En ansatt ut i fødselspermisjon fom våren -13 
 

 
 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 
- DAGER 

Visma fakturering 1 3 t 

Visma Flyt skole 1 3 t 

Røroskonferansen 1 2 dager 

Eksamensforberedende kurs i matematikk 1 â 1 dag 

Kurs i GeoGebra 1 â 1 dag 

Svømme- og livbergingskurs 1 3 t 

Ungt entreprenørskap 2 â 1 dag 

Fysisk aktivitet i skolen 2 â 1 dag 

Snorre Onstad kurs (matematikk) 1 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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 

Lekestativ + Huske (fuglerede) 
Lekesofa  
Laftesett 
Dataskap 
Elevbord, stoler + skap 
Møbler personalrom 

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 TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

2200.202.6 Salgsinntekter - 30 000 - 332  

2200.202.7 Refusjoner -89 713 -283 988  

2200.202.0 Lønn og sos. utgifter 3 724 916 3 403 407  

2200.202.1- Kjøp av varer og tjenester 471 955 426 090  

2200.202.4 Overføringsutgifter 90 713 45 761  

2200.202. Netto utgift skole/sfo 4 167 871  3 590 938 87 

     

2200.201.6 Salgsinntekter -56 600 -134 815  

2200.201.7 Refusjoner -5 591 -19 652  

2200.201.0 Lønn og sos. Utgifter 973 528 935 073  

2200.201.1- Kjøp av varer og tjenester 36 181 63 294  

2200.201.4 Overføringsutgifter 5 591 9 993  

2200.201. Netto utgift barnehage 953 109 853 893 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 BEHOV FOR ENDRINGER 
Nedslitte gamle elevtoalett Stort behov for oppussing. De tre elevtoalettene 

trenger sårt en ansiktsløfting. Fremstår i dag som 
uhygienisk, kalde og utrivelige. 

VVS Anlegget er fra 1957. Det er nå behov for 
utskifting av radiatorer i bygget. 

Utvidelse av timetall i ungdomstrinn grunnet 
innføring av valgfag 

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 Oppussing av elevtoalett Teknisk etat 

2 Sluttføring av utvendig arbeid (maling av vinduer m.m) Teknisk etat 

3 Skifting av radiatorer Teknisk etat 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
40. Personell 
Antall ansatte: 9 

Antall årsverk: 7,5 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1 0,8 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
 Nærværsprosent: 93 
  

  

Sykdom 7,4 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: 
 

 
 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 
- DAGER 

Prosjekt bedre læringsmiljø 3 â 3 timer 

Prosjekt bedre læringsmiljø - samling 2 â 2 dager 

Styrerseminar m/ Einar Øverenget 1 Â 2 dager 

Veksthus for ledere 2 Â 6 dager 

Røroskonferansen 1 â 2 dager 

Snorre Onstad – matematikk 1 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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 

Div læreverk 
Nye garderober for elever på skolen 

5000 
50000 

 

Avvik: 
 
42. Økonomi 
Total ramme:  
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

1210.6 Salgsinntekter -   

1210.7 Refusjoner -27 -319 -1181 

1210.0 Lønn og sos. Utgifter 2314 2781 120 

1210.1- Kjøp av varer og tjenester 168 208 123 

1210.4 Overføringsutgifter 27 33 122 

1210.202.211 Netto utgift skole/ 2482 2701 109 

     

1220.6 Salgsinntekter -221 -356 -161 

1220.7 Refusjoner -13 -133 -1023 

1220.0 Lønn og sos. Utgifter 1322 1627 123 

1220.1- Kjøp av varer og tjenester 82 97 118 

1210.4 Overføringsutgifter 13 18 138 

1220.201.226 Netto utgift barnehage/SFO 1183 1253 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 BEHOV FOR ENDRINGER 
Nedslitte gamle elevtoalett. 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. 

Gulvbelegg i alle rom Gammelt slitt belegg. Vanskelig å vaske og holde 
rent 

Barnehagen skulle vært lokalisert på et sted Påbygg på eksisterende barnehage. Barnegruppa 
delt i to pga plassmangel. Stort problem ved 
fravær/sykdom. Den er heller ikke godkjent ihht 
lovverk. 

Fyring i skolen Gammelt anlegg, ofte kaldt i klasserommene. 

Lydisolering i barnehagen 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 Samlokalisering av barnehagen Teknisk 

2 Oppgradering av elevtoaletter (påbegynt) Teknisk 

3 Nytt gulvbelegg Teknisk 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2012  

 
50. Personell 
Antall ansatte: 17 

Antall årsverk: 13,4 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1 1 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

1 1 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
 Egenmelding:   0,8 % 
Sykmelding 17-56 dg: 0,5 % 
Sykmelding 56 dg: 3,1 % 

  

Sykdom  5,7 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

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 2 150 

LP-modellen 5 37,5 

Minoritetsspråklige elever            10 30 

Veiledet lesning   

Bravo 2 15 

Flerspråklig arbeid for førskolebarn 8             16 

Positiv grensesetting   

Medarbeiderskap 1 15 

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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

10 stk bærbare datamaskiner 60.000  

  1 stk smartboard 27.000  

Inventar barnehagen, skap og sofa      ?  

   

 

Avvik: 
Ingen. 
 
52. Økonomi 
Total ramme: 
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

1.210.202.214.0 
1.210.215.214.0 
1.220.201.225.0 

Lønn inkl. sos.utg. 7.297.158 7.386.363 101            86.205 

1.210.202.214.1-4A 
1.210.215.214.1-4A 
1.220.201.225.1-4A 

Kjøp av varer og 
tjenester 

554.905 713.073 129        -158.168               

1.210.202.214.6-7 
1.210.215.214.6-7 
1.220.201.225.6-7 

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 BEHOV FOR ENDRINGER 
Mange fremmedspråklige og barn med spesielle 
behov i skolen. 

Ressursfordelingsmodellen bør iverksettes for å 
bedre den økonomiske situasjonen ved skolen.  

Mange fremmedspråklige i barnehagen, meget 
høy andel. 

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

PRI FORHOLD ANSVAR 
1 Ressursfordelingsmodellen Virksomhetsleder 

2 Kompetanseheving  Virksomhetsleder  

3   

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 

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. 



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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
60. Personell 
Antall ansatte: 19 

Antall årsverk: 15,1 

Avgang i perioden. 
Vår VTA-ansatte sluttet hos oss ved årsskiftet 2013-14 (ett års permisjon i første 
omgang) 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
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 

Sykdom  

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: 
 
 

 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 

Kurs i språkleken BRAVO, klokka 17-21.00 05.03.13 Ca 15 4 

Kurs Barn og Mobbing / de voksnes rolle (Nuria Moe),  08.03.13 12 1 dag 

Kurs NAFO – Flerspråklige barn 24.01.13 6 1 dag 

Kurs i ASK – 25.04.13 3 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 1 2 dager 

Kurs i ergonomi m Rune Strømøy fra Bedriftshelsa (nov-13) 11 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. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

4 Ipader   

2 kontorstoler   

barnestoler  barnestoler 

Lave bord   

Støyskjerming (midler fra NAV)   

 

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 TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % NAVN 

Inntekter -1.635.273,- -2.696.587,- 165 % 

Utgifter 8.330.132,- 8.965.108,- 108 % 

SUM   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 FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013 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 

Antall 
årsverk 

13 10,2 

 Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

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

Sykdom  
Opplæring  
Permisjon  
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 

ANTALL 
TIMER pr 
pers 

Kurs Møller Kompetansesenter 5-6 febr 1 12..0 

Språkkurs Dronning Maud 24 jan 3 6,0 

Plan leggingsdag 8.03 - voksenrollen 8 6,0 

Styrersemiar Orkdal / Øy – høst - Bergen          1 15,0 

tverrfaglig konferanse Røros  2-3.10          1 15.0 

planleggingsdag  13 nov 13 6,0 

Kurs ergonomi ved Bedriftshelsa 11.11 12 18 

IA kurs-personalmøte 11.11 13 13 

Bravo kurs – april _ Frøya alle bhg 10 3.0 

Bravo kurs I Tr heim - sept 1 6.0 

Røriskurs – Hitra – okt 7 3,0 

Foreldrekurs – Mitt valg 8 2,0 

Instruktørkurs – veiledning lærlinger 1 og 2 1 12,0 
 
 
 
 
 

HMS: 

Hms avvik i 2013 7 

Hms møter i perioden 5 

Møter/ turer på tvers 3 

Gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten 13 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 
 

 Verdi / 
kostnad 
 
 
 
 
 

AVGANG I PERIODEN (type) 
  

Avvik: 
 
 
 



 
2. Økonomi 
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 
m/ 
endringer) 

FORBRuK 
regnskap 

FORBR
UK I % Ansvar og 

funksjon 
NAVN 

 2700. 
 

Totalt budsjett-forbruk 4 588 851 
 

4406792 
 

       96                            

2700.201 Førskole 4 203 967 4 311 721 103 

     

2700.211 Styrket tilbud til førskolebarn 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 ANSVAR 

1 Oppfølging av sykefraværet og enkelt personer, 
da noen har et høyere fravær enn andre 

virksomhetsleder 

2 Følge opp ansettelser, få ansatt med rett 
kompetanse vi har bruk for – hindre gjennomtrekk. 

virksomhetsleder 

3 Fornye  noe utstyr, pcer , inventar, leker som 
trengs til ny barnehage. 

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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
72. Personell 
Antall ansatte: 114 

Antall årsverk: 
Sykehjem og hjemmebaserte tjenester 
Storkjøkken m/ kantine Sistranda skole 
Administrasjon, vaskeri og aktivitører 
Sum 

 
71,6 
4,0 
2,7 

= 78,3 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

7 6,2 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

7 6,3 

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

  

Sykdom  

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

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 81 1 time 

HMS 1 7 timer 

Oppstartskurs mobil omsorg  21 3 timer 

Pasientjournaler og arbeidsprosesser 2 1 dag 

Kurs om aldersdemens 2 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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 

Inventar Beinskardet – Eget budsjett 
Bekkenspylemaskin 
Hvilestoler korttidsavdeling 

 
48 000 
58 000 

 

Avvik: 
 
74. Økonomi 
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

3400     

3401 Miljø    

3402 Somatisk    

3403 Hjemmesykepleie    

3004 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 e-
meldinger 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 
 
 
 
Merkantil støtte 
 
 
 
IKT 
 
 
Økonomiske rammer 
 
 
 
 
Generell slitasje på inventar og utstyr 

Det bør jobbes for å sikre rekrutering av 
sykepleiekompetanse til tjenesten. 
 
 
Ansvarsfordeling mellom tjenesten og 
kommunens felles merkantilstøtte bør bli 
tydeligere. 
 
Tjenesten bør ha mer dedikert tilgang til IKT-
støtte og kompetanse. Stabilitet i tilganger. 
 
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. 
 
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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
78. Personell 
Antall ansatte: 89 

Antall årsverk: 62,15  

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 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

5 3,80 

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 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

4 3,5 

Fravær: 
Fravær, antall sykedager totalt i %: 7,4% 
Nærværsprosent:                                92,6% 

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 11 dg fordelt 
på 5 samlinger.  

Kurs for turnuslege i akuttmedisin 2 5 dager 

Kurs for turnuslege i regi av Fylkesmann 2 3 dager 

Fagdag for 3 virksomheter på Kysthaven (Fam/Helse, PPT, Barnevern) 4 6 timer 

Diabeteskurs - Gardermoen 1 2 dager 

Kurs i Farmakoli St.Olav HF 2 3 timer 

Nokluskurs - Røros 3 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 3 45 timer 

Røroskonferansen 1 2 dager 

BAPP-konferanse 1 1 dag 

Videreutdanning: Forebyggende familie intervensjon (FFI) 2  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 4  

Autisme og utviklingshemming, dagseminar 30.10.13 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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG 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 

 
Ca 70 000 
       8 500 
        

       5 500 

       1 500 

       3 100 

        1 500 

        5 400 
 
Ca  40 000 
        
 
        3 695 
        8 995 
      13 995 
        2 395 
      11 160 
        9 500 
        5 000 
        7 000 
        6 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salongbord, spisestue og sofagruppe 

Avvik: 
 
80. Økonomi 
Total ramme:  

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

3100.254 
3100.233 
3100.234 

TFF-Felles inkl.: 
Forebyggende arbeid helse/sosial 
Aktiviserings- og servicetjenester 

-2 378 053 5 957 575             -251 
 

3103.232 Forebygg.skole-/helsetjen./jordmor 2 379 064 2 862 999 120 

3101.201 Åpen barnehage 313 257 257 387 82 

3105.241 Legetjenesten 6 212 658 5 864 543 94 

3106.241 Legevakt 317 490 564 115 178 

3107.241 Fysioterapi/hjelpemidler 1 732 191 1 711 413 99 

3102.213 Voksenopplæring 83 676 -140 591 -168 

3104.234 Dagsenter psykisk helse, eldre 934 481 502 279 54 

3108.254 Interkomm.psykisk helsearbeid 2 668 879 3 345 769 125 

3110.254 Frisklivskoordinator 482 962 107 923 22 

3111.254 TFF-Øvergården 11 383 386 10 854 501 95 

3112.254 TFF-Moa 8 585 347 9 002 231 105 

3113.234 TFF-Cafe Kysthaven 388 111 407 903 105 

3104.234 Dagsenter demente,  Kysthaven 4 193 153 494 3660,7 

3104.234 Dagsenter eldre, Kysthaven  353 473 140 211 39,7 

3109.254 TFF-BPA 611 077 753 008 123,0 

(Beløp i 1000 kr)  



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 BEHOV FOR ENDRINGER 

Det blir stadig flere brukere med behov for 
oppfølging (mentorfunksjon) og koordinering av 
ansvarsgruppe og individuell plan 

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. 

Lite fagutvikling Mere frigitt tid fra driftsoppgaver til fagleder til å 
jobbe med dette.  

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

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.  

Mere kontinuitet i skolehelsetjenesten på de små 
skolene 

Fagleder gir fra seg disse oppgavene. Ansette 
helsesøster i 60 % stilling fra 01.01.14, fast + 
vikariat.  

Mange saker med høyt konfliktnivå mellom 
foreldre/samarbeidsvansker mellom foreldre 

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) Bør ha lokaler for å kunne gjennomføre 
elevsamtaler på de små skolene.  

IKT Behov for felles Outlook Frøya og Hitra 

Mangler en del retningslinjer, rutiner og 
samarbeidsavtaler for å tydeliggjøre 
fysioterapitjenesten 

Fortsette arbeidet med å utarbeide dette og 
legge inn i kvalitetslosen.  

Lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen på 
helsestasjon.  

Starte bruk av felles journalsystem for 
fysioterapeut og helsestasjon for brukere 0-18 år. 

Økt fagutvikling og kompetanseheving innen 
fysioterapitjenesten 

Videreutvikle fagsamarbeid med fysioterapeuter i 
Hitra kommune. Fortsette kompetanseheving 
med fagspesifikke kurs. 

Styrke fagmiljø, tydeliggjøre tjenesten, økt 
stabilitet i fysioterapitjenestetilbudet 

Fortsette arbeidet mot sammenslåing til 
interkommunal tjeneste 

 
Andre forhold av betydning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
bekymring/samarbeid med 2.linjetjenesten 

Fagleder 

4. Legge inn rutiner i losen, samt interne dokumenter ift drift 
av tjenesten 

Fagleder 

5. Definere og avgrense oppgaver til BVF Fagleder/BFV 

6. Avklaringer rundt videre arbeid med Uke sex, sammen med 
Sistranda skole 

Helsesøster v/ skole og rådgiver 
skole 

7. Oppstartsamtaler med 8.klassinger sammen med rådgiver 
skole.  

Helsesøster v/skole og rådgiver 
skole 

1. C Faglig oppgradering for å møte de utfordringer vi ser 
komme. ROP lidelser 

Virksomhetsler/fagleder 

2. Skape et faglig forsvarlig tilbud til begge kommuner. Fagleder 

3. Styrke samholdet innad slik at vi beholder et godt og trygt 
arbeidsmiljø. 

Fagleder 

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. 



1. D Avvik etter tilsyn Fagleder helsestasjon, 
fysioterapeut 

2 Hverdagsrehabilitering Fysioterapeut, ergoterapeut, 
virksomhetsledere 

3 Interkommunal tjeneste Ansatte, virksomhetsledere 

4 Retningslinjer, rutiner og samarbeidsavtaler Fysioterapeut 

5 Fagutvikling og kompetanseheving Fysioterapeut 

6 IKT problematikk  

A= Tjenesten for funksjonshemmede 
B= Helsestasjon 
C= Frøya og Hitra Psykisk helsearbeid, Interkommunal 
D= Fysioterapitjenesten 
 
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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013 Leder: Renate Loktu Sandvik 

 
88. Personell 
Antall ansatte: 10 

Antall årsverk: 9 

Avgang i perioden. 
Tre ansatte sluttet i løpet av 2013. To saksbehandlere og virksomhetsleder 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

3       3 

Tilgang i perioden 
Tjenesten ansatte to nye saksbehandlere i 2013. 
Intern søker ble ansatt i stillingen som virksomhetsleder. 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2      2 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
 - Sykmelding 1 – 16 dager 3,4 % 
 - Sykmelding 17-56 dager 1,5 % 
 - Sykmelding 56 dager 5,3 % 
  

Sykdom 13,4% 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: 
 

 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 

Opplæring: Kvello 8 376 

Kurs: Saksbehandlingsprogrammet Familia 10 140 

Internseminar m/advokat. Tema: Barnevernlovgivningen             8 112 

Seminar: Barn og unge som pårørende til rusavhengige 2 14 

Dagskonferanse for barneverntjenesten i regi fylkesmannen 6 42 

Prosessveiledning med Jan Alm Knudsen 10 280 

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 TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

3200-244 Barnevern- felles          5331` 5436` 102 

3201-251 Tiltak i fam- Frøya 675` 793` 117 

3202-251 Tiltak i fam- Hitra 1066` 1220` 114 

3201-252 Tiltak utenf. Fam Frøya  2625` 3452` 132 

3202-252 Tiltak utenf. Fam Hitra 3876` 5743` 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode: 

PRI FORHOLD ANSVAR 
  1 Arbeidsmiljø Virksomhetsleder, ansatte 

  2 Lukking av avvik fra tilsyn vår 2013 Virksomhetsleder, ansatte 

  3 Utarbeide godkjent internkontroll Virksomhetsleder 

  4 Intern organisering av tjenesten 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. 
 
 
 

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. 
 
 
 



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: 3 

Antall årsverk: 2,5 

Avgang i perioden:  
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

Tilgang i perioden: 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
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 

Alle  

Dagssamlinger vedr. Rus, Gjeldsrådgivning og KVP i regi Fylkesmannen i 
ST       

Alle  

IKT-kurs felles i NAV Alle  

Internopplæring etter vedtatt kompetanseplan Alle kontinuerlig 

Medarbeideroppfølging etter HKI Alle kontinuerlig 

 
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) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

   

 
95. Økonomi 
Total ramme: 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  i % Konto  NAVN 

3300 (totalt) NAV / kommunale tjenester 4 712 801 3 449 366 84 % 
 Utgifter 4 606 144 3 971 432  

 Inntekter 522 066 485 847  

     

3301 (totalt) NAV / komm. tj. ”Varden” 592 504 509 294 86 % 
 Utgifter 1 205 704 1 529 127  

 Inntekter 613 200 1 019 833  

     
  
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 BEHOV FOR ENDRINGER 

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. 

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 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2013  

 
100. Personell 
Antall ansatte: 20 

Antall årsverk: 12,95 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

2 % 200 

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

3 % 250 

Fravær, antall sykedager totalt i %: 
 
 
  

  

Sykdom 6,7 

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 ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 

Veksthus for ledere. 6  

Høyskoleutdanning ved HIST «Arrangement ledelse» 2  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 
 
HMS: 

. HMS gruppe opprettet. 

 
ANDRE AVVIK: 
 
101. Materiell 

TILGANG I PERIODEN (type) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

   

 

Avvik: 
 
102. Økonomi/Total ramme: 
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto (4 siffer) NAVN 

4100 Kultur 7 182 7 522 105 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(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 Bemanning av kulturhus samt se på helheten. 

Utvidelse med 40 % stilling biblioteket.  Opprettholde åpningstider og service. 

Ny bruk av amfiet i Frøyahallen Ombygging/endringer 

Etablering av galleri for utstillinger. virksomhetsleder 

 
Andre forhold av betydning: 
Fra og med 2014 har vi ikke lenger noen som tar ansvar for å holde krigsminnesmerkene 
«Stabben fort» på Titran. Dette må vi komme i en dialog med Titran grendalag om. Vi har 
heller ikke budsjett til å leie inn guider på Titran.  
 
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 Total gjennomgang av virksomheten Rådmann/virksomhetsleder 

2 Løse nødvendige driftsoppgaver i nytt kulturhus virksomhetsleder 

3 Oppgradering av garderobene ved svømmehallen teknisk 

4 Nye lokaler til Frivilligsentralen virksomhetsleder 

5 Større fokus på idretten og frivilligheten totalt. 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  
 

Flere fra virksomheten har bidratt under planlegging av nytt kulturhus. I størst grad gjelder dette kino og 

teknisk utstyr på lys og lydsiden. 

 

Med nedtak fra 2,0 til 1,6 stilling ved biblioteket sliter vi med å opprettholde tidligere servicenivå og 

tilgjengelighet. Vi er også sårbare ved fravær og må ofte ty til stenging, noe som er uheldig. 

 

 

 

 



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 FRØYA KOMMUNE 

Periode: 01.01.13 – 31.12.13  
 

110. Personell 
Antall ansatte: 85 

Antall årsverk: 39 

Avgang i perioden. Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

0 0 

Tilgang i perioden Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

3 3 

Fravær, oppgitt i % Sykdom 4,5 
Opplæring 1 
Permisjon 1 
Annet  ---- 

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 ANTALL 
ANSATTE 

ANTALL 
TIMER 

Virksomhetsleder, fagleder ved driftsavdelingen og 
fagleder kart og oppmåling har deltatt i lederutvikling - 
Veksthus 

 
3 

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 
 
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.  

 
 

4 
 
 

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) 
 
Ny bil til driftsavdelingen 
 
 

VERDI/ 
KOST. 
 
 leasing 
 
   
 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Økonomi 
 
Total ramme: 
FORMÅL TOTAL 

BUDSJETT 

FORBRUK FORBRU

K  

I % 
Konto 
 

NAVN 

5100.120 Administrasjon – teknisk -11 -579 2 

5100.121 Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltn. 674 674 100 

5100.130 Administrasjonslokaler 2.346 2.674 114 

5100.190 Interne serviceenheter 0 0 100 



FORMÅL TOTAL 

BUDSJETT 

FORBRUK FORBRU

K  

I % 
Konto 
 

NAVN 

5100.221 Drift og vedlikehold av barnehager 378 450 119 

5100.222 Drift og vedlikehold – skolebygg 1.514 1.717 113 

5100.261 Drift og vedlikehold – Frøya sykehjem 4.314 4.198 97 

5100.265 Boliger – aldersboliger -1.376 -782 175 

5100.301 Plansaksbehandling 754 765 101 

5100.302 Byggesaksbehandling -1.586 -1.542 103 

5100.303 Kart og oppmåling 1.070 882 82 

5100.325 Tilrettelegg. og bistand for næringsliv 2.076 1.561 75 

5100.330 Samferdselsbedrifter/Transporttiltak 732 676 92 

5100.332 Kommunale veger/trafikksikkerhet 1.875 1.875 100 

5100.339 Beredskap mot brann og ulykker 4.241 4.177 98 

5100.360 Naturforvaltning og friluftsliv 37 14 38 

5100.381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 772 724 94 

5100.390 Den Norske Kirke 2.393 2.393 100 

5121.221 Dyrøy oppvekstsenter-Barnehage 72 66 92 

5121.222 Dyrøy oppvekstsenter - Skole 329 372 113 

5122.221 Mausund barnehage 36 36 100 

5122.222 Mausund skole 542 545 100 

5123.222 Nabeita skole 1.122 1.099 98 

5124.221 Nordskag oppvekstsenter-Barnehage 149 139 93 

5124.222 Nordskag oppvekstsenter - skole 513 503 98 

5125.222 Sistranda skole 7.980 7.778 97 

5126.222 Sørburøy skole 172 182 106 

5127.221 Hamarvik barnehage 440 433 98 

5128.221 Nesset barnehage 561 522 93 

5200.338 Forebygging av branner og ulykker 0 0 100 

5200.340 Produksjon av vann 0 0 100 

5200.345 Distribusjon av vann 0 0 100 

5200.353 Avløp 0 0 100 

5200.354 Tømming av slamavskillere/slambehandl. 0 0 100 

5200.357 Avfallsbehandling 0 0 100 

5300.130 Administrasjonslokaler - utleie 118 149 126 

5300.265 Tjenesteboliger 235 173 74 

 TOTALT 32.472 31.874 98 

(Beløp i 1000 kr) 

 
Avvik: 

FORMÅL AVVIK 

GENERELT 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 
                   teknisk  

Regnskapet er her kommet ut med et netto overskudd. 
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 

Dette gjelder felles alle barnehager og generelt er det 
større driftsutgifter enn budsjettert  

5100.222 – Drift og 
vedlikehold av skolelebygg 

Dette gjelder felles alle skolebygg og her er det økt 
driftsutgift i forhold til budsjett. 

5100.265 – Boliger - 
aldersboliger 

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 
oppmåling 

Overskuddet i forhold til budsjett skyldes økning i 
gebyrinntektene. Hovedårsaken til dette er at det ble 
foretatt oppmålingsforretning på alle byggeklare tomter i 
Beinskardet boligfelt. 

5100.325 – Tilrettelegging/ 
bistand for næringsliv 

Innsparingen her skyldes mindre utgifter til felles 
veterinærtjeneste med Hitra, samt mindre utbetaling av 
næringsfondsmidler enn budsjettert. 

5100.339 – Beredskap mot 
brann og ulykker. 

Her ble budsjettet justert slik at utgiftene ble økt som 
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 
skole 

Mindreforbruket har bakgrunn i generelt mindre 
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 ANSVAR 

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. 

Rådmann 
Kommunestyre 

2 Ferdigstillelse av Hovedplan for kommunale 
veger. 

Virksomhetsleder 
Hovedutvalg for drift 
Trafikksikkerhetsutvalget 

3 Rullere Trafikksikkerhetsplana Virksomhetsleder 
Trafikksikkerhetsutvalget 

4 Utarbeide og få vedtatt en kloakkrammeplan for 
hele kommunen 

Virksomhetsleder 
Hovedutvalg for drift 

5 Foreta en gjennomgang av gebyrregulativet for 
vann og avløp i henhold til kommunestyrets 
budsjettvedtak for 2014 

Virksomhetsleder 
Hovedutvalg for drift 

6 Økt bemanning innen administrasjonen 
plan/byggesak, dispensasjonsbehandling og drift 

Virksomhetsleder 

7 Fullføring og kvalitetssikring av planarkiv og 
videreutvikling av WEB-innsyn kart/ortofoto. 

Virksomhetsleder 

8 Fullføring av igangsatt adresseprosjektet, slik at 
det kan innføres adresser for alle bebygde 
eiendommer på Frøya innen 2015 

Virksomhetsleder 
HFD 

9 Videre opplæring innen brann/beredskap i 
henhold til ny forskrift om kompetansekrav 

Virksomhetsleder 
Hovedutvalg drift 

10 Økte vedlikeholdsmidler til både bygg, veger og 
kaier 

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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Boligtomter inkl. justeringer 27 48 23 64 37 74 

Hyttetomter inkl. justeringer 41 34 53 41 25 11 

Sjøhus og næringstomter inkl. justeringer 42 33 30 16 31 22 

Andre delinger ---- ---- ---- 14 13 11 

TOTALT 110 115 106 135 106x) 118 

 
Oppmåling: 
 

Type saker 2009 2010 2011 2012 2013 

Oppmålingsforretninger 180 95 170 120 131 

Målebrev ----- 67 10 13 0 

Matrikkelbrev ----- 28 100 140 115 

 
Dispensasjonssaker: 
 

Type saker 2009 2010 2011 2012 2013 

Ordinære 
dispensasjonssaker 

66 80(derav  27 
bruksendr.) 

53(hvorav 9  
avslag) 

58(hvorav  
6 avslag) 

51(hvorav 
4 avslag) 

Klagesaker   8 10 11(hvorav 7 
avslag) 

8(hvorav 
6 avslag) 

3(hvorav 2 
avslag) 

TOTALT 74 90(derav 16 
avslag 

64(hvorav 
16 avslag) 

66(hvorav 
12 avslag) 

54(hvorav 
6 avslag) 

 
Byggesøknader/tillatelser: 
 

Type saker 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Delegerte saker 257 249 231 131 196 204 

Behandlet i planutvalget     7   18 6   12 27 37 

TOTALT 264 267 237 143 223 241 



 
Fordeling av byggetillatelser på nybygg: 
 

Type saker 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eneboliger 16 15 14 11 16 54 

Rekkehus o.a. 
Antall boligenheter 

7 13 0   0 18 5 

Hytter/fritidshus 17 15 21   9 14 25 

Brygger/sjøhus/rorbuer 27 25 25   8 21 67 

Næringsbygg/Forretningsbygg 10   9 11   1 5 19 

Utleieleiligheter 1   1 7   1 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. 
 

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 
Antall 

2012 
Antall 

2011 
Antall 

2010 
antall 

2009 
antall 

2008 
antall 

2007 
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 brann- 
og 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 Sør-
Trøndelag, 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 Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/726    

 

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 59 097 678,- 

 Statlige tilskudd 6 239 000,- 

 Momskompensasjon 6 337 563,- 

 Total finansiering 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 Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/724    

 

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:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/721    

 

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 Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/722    

 

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:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/594    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 og forslag til planprogram sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 2027. 

 

Saksopplysninger:   
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Formålet med kommuneplanens samfunnsdel: 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal 

skape et best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred 

samfunnsmessig tilnærming og skal trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger. 

Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte 

disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil 

danne grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal 

bidra tiil økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og 

regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for 

seg utviklingstrekk som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en 

handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av planperioden. 

Handlingsdelen skal revideres årlig.  

 

Føringer for planarbeidet: 

Plan og bygningsloven (PBL) 

Kap.4 – Planprogram 

Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet 

utarbeides som et ledd i oppstart og varling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn 



for det videre arbeidet med planen. Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for 

medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 

som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig 

medvirkning om sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum 

6 uker) åpnes det for innspill til innholdet i kommuneplanen.  

 

Kap. 11 – Kommuneplan 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 

utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 

og regionale mydigheter til grunn.  

Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den 

har blant annet bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken 

høringsprosess planen skal ha. Det er ikke satt noen direkte krav om hvilket innhold planen 

skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon». 

 

Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan 

inngå i handlingsdelen».  

 

Statlige og regionale føringer.  

Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale 

myndigheter, som må legges til grunn i det videre arbeidet.  

Som følge av at høringsperioden kommer midt i fellesferien, har rådmannen valgt å utvide 

høringsperioden til 8 uker. Planprogrammet vil med dette ligge ute til høring og offentlig 

ettersyn fra 23.06. – 18.08.14. Med bakgrunn i de innspill som kommer i løpet av 

høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig planprogram.  

 

 

Vurdering: 
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal 

planstrategi for Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter vedtak om 

oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel, og at forslag til planprogram 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

 

 

 



















































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Hedley Iversen Arkiv: GNR 55/90,34  
Arkivsaksnr.: 12/730    
 

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:  Andreas Kvingedal Arkiv: Q14 &55  

Arkivsaksnr.: 14/13    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 

 

ANG. KJØP/OVERTAGELSE AV PARSELL KOMMUNAL VEI PÅ FLATVAL  
 
 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet viser til den pågående jordskiftesaken på Flatval som omhandler vegrett 
langs eksisterende veg, samt brev fra Sameiet Flatval Fellesveg(SFF) datert henholdsvis 
06.01.2014 og 11.06.2014. 
Formannskapet vedtar at det ikke inngås forhandlinger med SFF om overtakelse av 
kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 245 som omfatter deler av adkomstvegen til området, så 
lenge det ikke foreligger en rettskraftig dom i jordskiftesaken. 
 
 

Vedlegg: 
 
Brev fra Sameiet Flatval Fellesvei v/Sigbjørn Larsen, datert 11.06.2014 
Brev fra Sameiet Flatval Fellesvei v/Sigbjørn Larsen, datert 06.01.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 
Sameiet Flatval Fellesvei er et foretak som er registrert i Enhetsregisteret den 04.11.2013. 
Styrets leder er Sigbjørn Larsen. Sameiere i foretaket er Inger Larsen, Scott William Howell, 
Triangel Sameie Frøya og SIBE A/S. 
 
Dette foretaket søker om overtakelse av kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 245 på Flatval. 
 

Vurdering: 
 
Eiendommen som søkes overtatt er del av en adkomstveg frem til en rekke boliger og 
fritidseiendommer på Flatval(se vedlagte kart). Denne eiendommen med veg ble i sin tid 
overtatt av kommunen for å løse en pågående konflikt vedrørende adkomstforhold i området. 
 
Den kommunale vegen er tilknyttet private veger i begge ender, noe som er helt uvanlig og 
som på sikt må løses enten ved at kommunen overtar hele vegstrekningen fra tidligere 



fergeleie og frem til enden av den kommunale vegen. Herfra bør vegen fremdeles være 
privat. Alternativt er at den kommunale delen av vegen overføres til et veglag som består av 
de eierne som har adkomst eller adkomstrettigheter langs denne vegen. 
 
Det er nå en pågående jordskiftesak i området som nettopp handler om rettigheter langs 
adkomstvegen. I området er det et eget veglag med navn Østre Flatval veglag og hvor 
oppsitterne langs vegen er tilkjent adkomstrett av jordskifteretten. Denne dommen er 
imidlertid anket og Frostating jordskifteoverrett skal nå behandle denne anken den 
24.06.2014. 
 
Det er svært underlig at det nå er startet et nytt veglag i etterkant av første jordskifterettsaken 
hvor 4 av partene i saken er medeiere. Medeierne eier flere eiendommer, men det er kun 4 
eiere som er registrert som sameiere i enhetsregisteret. 
 
Rådmannen kan ikke tilrå at man går inn i forhandlinger med dette foretaket om overtakelse 
av kommunens parsell 8/245 så lenge det er en pågående rettstvist i området når det gjelder 
adkomsrett. Dette underbygges med at man også har et annet «veglag» i området som også 
har rettigheter langs adkomstvegen. 
 
Rådmannen vil derfor tilrå at det ikke inngås noen kjøpekontrakt med Sameiet Flatval 
Fellesvei om overtakelse av kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 245. 
 
 
 
 
 
 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 14/709    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

KOMMUNENS SALG AV TOMTER PÅ SØRNESSA, HAMARVIK  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive 

naustområde/friområde, med unntak av det innerste område i Jevika som i dag benyttes til 

friområde. Det forutsettes at det som grunnlag for bud skal fremlegges prospekt for hvordan 

man tenker utbygging av eiendommen, samt at etter at bud er akseptert, må utbygger 

parallellt med prosjektering av boligene utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser som 

bygger på prospektet som ligger til grunn for budet på eiendommen. I denne planen må man 

også ta hensyn til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 

Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 

 

 

Vedlegg: 
Grunnkart i målestokk 1:1000 som viser kommunens eiendom 9/107 

Utsnitt av reguleringsplan(flateregulering) m/bestemmelser 

Brev fra Ole Morten Sørvig m/flere vedr. kjøp av tomter 

Brev fra Hamarvik Grendalag, datert 10.06.2014 

Særutskrift fra kommunestyresak 37/11 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Reguleringsplan for Hamarvika som inkluderer Sørnessa vest for Hamarvik Næringspark ble 

stadfestet i 1998. Det ble foretatt en mindre endring av planen i 2006 som i hovedsak dreier 

seg om vegfremføringen til området. 

Det er kun bygd en enebolig på det regulerte området siden planen ble stadfestet. Denne 

tomten er fredalt 9/21 som eies av Ove Måsøval. Kommunen eier Gnr. 9, bnr. 107 som totalt 

omfatter et areal på ca. 17 daa. Deler av dette område er regulert til friområde, dette gjelder 

ikke minst helt innerst i Jevika. 

 

I forbindelse med vurdering av nye næringsarealer på Frøya i 2009 – 2010 var et av 

alternativene utvidelse av Hamarvik Næringspark mot vest. Det ble foretatt en 



konsekvensutredning for dette alternativet og ut fra at en utvidelse her ville bety innløsning 

av flere boliger, så ble dette forslaget forkastet. 

 

Det er ved flere anledninger tatt kontakt med kommunen om kjøp av arealet til boligbygging. 

Dette er selvsagt naturlig så lenge arealet fremdeles er regulert til boligformål. Sist saken var 

oppe til behandling i 2011 ble det fra rådmannen innstilt på at hele området skulle 

omreguleres til friområde. Dette ble imidlertid ikke vedtatt og det ble gjort følgende vedatk i 

k-sak 37/11: 

 

«Saken utsettes i påvente av nærmere utredning av bruken av området» 

 

Etter dette har det ikke skjedd noe på området bortsett fra at to tomter som var fradelt i 

forbindelse med makebytter, henholdsvis til Harald Rabben og Rolf Hammervik er kjøpt 

tilbake av kommunen. Dette betyr at kommunen nå eier hele Gnr. 9, bnr. 107 på Sørnessa. 

 
Vurdering: 
 

Vi har nå mottatt henvendelse fra Frøy Eiendom A/S om erverv av området for utbygging av 

boliger. Det er i denne forbindelse ikke sagt hvilke typer boliger som tenkes oppført, men 

firma har tanker om å se kommunens eiendom i sammenheng med naboeiendommen 9/21 

som eies av Ove Måsøval. Dette for å få en best mulig utnyttelse av området. 

 

Denne henvendelsen ble drøftet i formannskapet samtidig med en annen boligtomt i 

Hammervolden og det ble her gitt signaler om at begge eiendommene utlyses for salg på det 

åpne markedet. Det vil i forbindelse med eiendommen på Sørnessa bli krav om fremlegging 

av et prospekt som i grove trekk viser den planlagte utnyttelsen av område. I og med at det 

kun er en flatereguleringsplan for området, vil en utbygger parallellt med prosjektering av 

boligene også måtte utarbeide en detaljert reguleringsplan. Dette er også et krav sett i forhold 

til dagens reguleringsbestemmelser hvor det kun kan bygges 4 boliger i området. Imidlertid 

ser rådmannen positivt på at et sjønært område får en bedre utnyttelse enn det som det legges 

opp til i dagens flatereguleringsplan. 

 

Det er i ettertid tatt kontakt med Eiendomsmegler 1 som vil stå for utlysingen av de to 

boligarealene og budgivingen. Møte med eiendomsmegler 1 ble avholdt den 10.06, men med 

bakgrunn i mottatte brev fra Hamarvik grendalag og fra 6 interessenter som ønsker å bygge 

eneboliger på Sørnessa, er utlysingen av dette arealet foreløpig utsatt. Både grendalaget og 

interessentene mener at området må detaljreguleres av kommunen til eneboliger og selges 

enkeltvis og ikke at hele arealet legges ut for salg og som kjøpes opp av en utbygger som 

kanskje ønsker annen utbygging enn eneboliger. Det må imidlertid her tillegges at 

kommunen som reguleringsmyndighet har stor innflytelse/styring av den utbygging som kan 

skje på området. Med en utnyttelse til eneboliger så vil utnyttelsen av området bli lavere enn 

om man f.eks. kombinerer flere boligtyper. 

 

Rådmannen ønsker nå å få avklart hvordan man skal forholde seg til utlysing av arealet ut fra 

de henvendelser vi har mottatt både fra grendalaget og fra interessenter. Rådmannen ser to 

alternative løsninger enten utlysing av området i sin helhet og hvor det stilles krav om 

prospekt og detaljreguleringsplan som medfølger bud på eiendommen, eller at kommunen 

selv regulerer og utlyser enkelttomter for salg. Noen av disse enkelttomtene kan selvsagt 

også reguleres for oppføring av flere boenheter. Det er også viktig for begge alternativene at 



det legges vekt på en rasjonell utbygging sett i forhold til utnyttelse av naboeiendommen, slik 

at grensen mellom de to eiendommene ikke er til hinder for at tomter kan krysse 

eiendomsgrensen. Dette kan løses ved at f.eks. naboeiendommen kan gis tilleggtomt fra 

kommunes eiendom, slik at nabo fritt kan bygge ut sin eiendom og dermed selge tomter eller 

ferdig boligenheter.  

 

Det er videre viktig å presisere at infrastrukturen bare delvis er utbygd i området. Vegen inn 

til området må opprustes(asfalteres), veglysanlegg bør bygges. I tillegg kreves utbygging av 

vann- og avløp, samt overvannssystem. Gjennom området går også en høyspentlinje i 

luftspenn. Denne må legges i jordkabel slik at man ikke skal får et større område som ikke 

kan bebygges som følge av sikkerhetsavstander. 

 

Det legges derfor frem 2 alternative innstillinger til vedtak. 

 

Alternativ 1. 

Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive 

naustområde/friområde, med unntak av det innerste område i Jevika som i dag benyttes til 

friområde. Det forutsettes at det som grunnlag for bud skal fremlegges prospekt for hvordan 

man tenker utbygging av eiendommen, samt at etter at bud er akseptert, må utbygger 

parallellt med prosjektering av boligene utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser som 

bygger på prospektet som ligger til grunn for budet på eiendommen. I denne planen må man 

også ta hensyn til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 

Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 

 

Alternativ 2. 

Frøya kommune selger ikke eiendommen på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107, men igangsetter 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan for hele eiendommen. I denne sammenheng er det 

viktig at også naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21 inngår i reguleringsplanen, slik at man får en 

best mulig utnyttelse av det regulerte området. Det er viktig at man i forbindelse med 

detaljreguleringen ikke kun ser på utnyttelse av området til bygging av eneboliger, men også 

en blanding av ulike utbyggingsformer.  

 

Frøya kommune har ikke avsatte midler i økonomiplanen og budsjettet til å utarbeide 

reguleringsplan, prosjektere og opparbeide infrastrukturen til et boligfelt på Sørnessa. Selv 

om kommunen selger tomter til selvkost, så er det betydelige beløp som skal forskotteres og 

som betyr renteutgifter for kommunen inntil tomtene er solgt. Ved et salg av eiendommen vil 

disse utgiftene falle på utbygger og kommunen får gebyrinntekter i forbindelse med 

reguleringsplanen. Med bakgrunn i de prosjekter kommunen står foran å ferdigstille, samt 

prosjekter som er planlagt i økonomiplanperioden tilrår rådmannen at forslag til vedtak 

alternativ 1, velges. 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/716    

 

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:  Andreas Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/730    
 

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:  Maciej Karpinski Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/713    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

LEIE AV KONTORER I BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Leie av to kontorer i Blått kompetansesenter innarbeides i kommunens budsjett for år 
2016. 
 

 

Vedlegg: 
 

Blått kompetansesenter 

 

Saksopplysninger/Vurdering: 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter er et bygg som inneholder mange funksjoner knyttet til skole, kultursal, 

opplevelsessenter, kino og kulturskole. Disse lokalene er godt planlagt og kommer til å fungere godt etter sitt 

formål. Mange av de lokalene ivaretar flere funksjoner som for eksempel lokalene til kulturskolen, hvor vi 

finner både øvingslokaler og arbeidsplasser til lærere.  

Senteret vil dog få utfordringer i forhold til arbeidsplasser til øvrig administrasjon av bygget. Dette gjelder 

virksomhetsleder for kultur og næring, daglig leder for kulturhuset og næringskonsulent. Kommunens del av 

bygget har bare ett kontor som er reservert administrasjonen. Det er mulig å løse denne utfordringen på kort 

sikt, men på lang sikt må vi se etter andre muligheter.  

I en nyopprettet stilling (virksomhetsleder for kultur og næring) og en omorganisert virksomhet kultur vil man 

ha et behov for samarbeide med både kultur og næring på en ny og annerledes måte. Spesielt næringsdelen er 

veldig viktig.  

Byggingen av det planlagte Blått kompetansesenteret åpner for slike muligheter. Der vil man få naturlig 

samarbeidsarena for både leder for kultur og næring og næringskonsulent med så godt som alle næringsaktører i 

regionen. I tillegg vil man være en del av miljøet som jobber med fremtidig utvikling av havbruksnæringa. Dette 

vil gi Frøya kommune en mulighet til å være strategisk og jobbe med tilrettelegging i forhold til denne 

utviklingen. Derfor er det viktig for Frøya kommune å kunne leie lokaler i det planlagte Blått 

kompetansesenteret.  

Beliggenheten tatt i betraktning vil den også gi gode muligheter for å ha daglig kontakt med Frøya kultur- og 

kompetansesenter som ligger vegg i vegg med Blått kompetansesenter.  

 

Kostnader for leie av kontorer i Blått kompetansesenter. 

 

2 kontorer a 12 m 2  x  1,30 x 1900 x 1,25 =  ca 75000,- 

 

 

 



 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 14/638    

 

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:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/715    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsutfordringer til Frøya frivilligsentral i 2014 løses innenfor budsjett til virksomhet 

Kultur.  Driftsbudsjett til Frøya frivilligsentral for 2015 innarbeides i kommunens budsjett 

for 2015. 

 

 

Vedlegg: 
 

Retningslinjer/vedtekter. 

Eksisterende budsjett 

Forslag til driftsbudsjett 

 

Saksopplysninger:   
 

Frivilligsentralen på Frøya ble tatt over av kommunen i 2012. Bortsett fra statlige 

overføringer og senere tilskudd fra kommunen til lønn for lederen ble det aldri opprettet et 

driftsbudsjett. Alle aktiviteter skapt gjennom frivilligsentral ble organisert gjennom frivillig 

innsats og /eller sponset fra ulike bedrifter.  

Frivilligsentralen i dag står for mye av aktiviteter på Frøya og er en sentral medspiller for 

frivillige lag og organisasjoner, barn og ungdom, eldre og grendelagene på Frøya. Sentralen 

er også et viktig element i utviklingen av Frøya kultur- og kompetansesenter og en 

integreringsarena. Aktiviteter skapt gjennom Frivilligsentralen vil ha stor betydning i 

kommunens satsning for frivilligheten, integrering og barn og unge.  

 

Vurdering: 
 

For å kunne fungere godt og skape aktivitet er frivilligsenralen avhengig av et driftsbudsjett.  

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Elin Reppe Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/719    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune stiller seg positiv og har vedtatt å ta imot 15 flyktninger i 2014,  
K-sak 131/13. Ut fra dette vedtaket ble en arbeidsgruppe nedsatt. 
 
1. Formannskapet tar rapporten fra nedsatt arbeidsgruppe til orientering. 

 
2. Rådmannen gies nødvendige fullmakter både når det gjelder planlegging, få på 

plass egnet boligmasse, organisering og samarbeid med andre kommuner og IMDI 
i forbindelse med bosetting av flyktninger. 
Forventede inntekter og utgifter legges inn i budsjett 2015 (2014) så snart det er 
avklart når en kan forvente ankomst av flyktningene og sammensetting av tilflyttet 
gruppe. 

 
3. Formannskapet holdes orientert om arbeidet, herunder økonomi, gjennom 

ordinære tertialrapporter og årsmeldinger. Dersom utgifter til tiltaket overstiger 
inntektene, må oppdekking til formålet fremmes som egen sak til kommunestyret.  

 

 

Vedlegg: 
 

Rapport fra arbeidsgruppa. 

 

Saksopplysninger:   
 

Viser til rapporten som er vedlagt. 

 

Vurdering: 
 

Viser til rapporten som er vedlagt. 

 

 

 

 



 



























Dette dokumentet mangler



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/710    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/711    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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