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rundt måltider og en god kommunikasjon og godt
samarbeide med både beboerne og pårørende.
Nabeita oppvekstsenter ble ferdigstilt i år. I
august flyttet den første avdelingen fra Hamarvik
barnehage inn i oppvekstsenteret. Den 24. oktober
ble det åpningsfest med taler, bevertning og flott
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I årsrapporten har rådmannen mulighet til å vise
både for folkevalgte, næringsliv og innbyggere den
bredde som er i den kommunale virksomheten.
Året 2014 har vært et innholdsrikt år med mange
hendelser, ikke alle har vært av den positive
karakter. I slutten av januar fikk vi oppleve den mest
omfattende lyngbrann på
Frøya på mange tiår. Men
tross en svært oppkavet
og krevende situasjon der
og da, kan vi se tilbake
på hendelsen med «lettet
hjerte». Ingen mennesker
kom til skade, heller
ikke store materielle
skader ble vi påført. Vi
må gi en stor takk til våre
dyktige brannmenn og
andre viktige hjelpere
som sto på både dag og
natt. Mannskaper fra 8
brannvesen, sivilforsvaret,
heimevernet,
røde
kors, politi, ambulanse,
industrivernet ved Salmar
og et stort antall frivillige deltok i bekjempelsen av
den store lyngbrannen som rammet oss den 29.-30.
januar.
Frøya kommune er en av de få utkantkommune i
Norge som over flere år har hatt vekst i folketallet.
I 2014 ble det født 60 barn på Frøya. Av disse er det
ca halvparten som har en eller to foreldre som har
et annet morsmål enn norsk. Dette gir oss både
utfordringer og muligheter. Vår nye visjon – KRAFT OG
MANGFOLD – beskriver nettopp de muligheter vi har
gjennom at vi får tilført både arbeidskraft og mange
nye innbyggere gjennom våre nye Frøyværinger.
Takket være mange dyktige ansatte i Frøya kommune
kan vi og i år melde om mange positive resultater og
tiltak.
Samarbeidsavtale med stiftelsen «Livsglede for eldre»
ble underskrevet sommeren 2014. Sykehjemmet
vårt skal nå legge til rette for fritidssysler, sang og
musikk, at de eldre og syke får en hyggelig ramme

Frøya Kultur og kompetansesenter

underholdning med barna i fokus.
Det har vært en svært høy aktivitet innen bygge- og
anleggsbransjen. I alt 25 investeringsprosjekter
ble fullført gjennom året. Ferdigstillelse av
Nabeita oppvekstsenter, oppstart av utbygging av
Nordskag oppvekstsenter, fullføring av miljøgata på
Sistranda, mange prosjekter innen vann og avløp og
ferdigstillelse av Nordhammervika næringsområde –
for å nevne noen.
Det ble opprette et eget virksomhetsområde for
«Strategi og Utvikling». Virksomhetens oppgave
er å gjøre kommunen som organisasjon i stand
til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig
kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Kulturskolen
ble også eget virksomhetsområde i 2014. Det har
medført en positiv utvikling av samarbeidet mellom
kulturskolen og grunnskolene. Det har også ellers
vært mye positiv fokus på kulturskolen i året som gikk.

Rådmannen har ordet

De flyttet inn i Frøya kultur- og kompetansesenter,
der de også var med under åpningsuken og sammen
med Hitra kulturskole arrangerte en av de største
forestillingene noensinne med rundt 100 elever på
scenen « Forestillingen om Bølgebarnet».
Åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter –
Frøyas storstue – var en gedigen fest hele åpningsuken. Det ble offisielt åpnet av fylkesordfører Tore O.
Sandvik og ordfører Berit Flåmo. Over 2000 personer
besøkte forskjellige arrangementer under denne
uken. Kulturhuset har allerede markert seg både
lokalt, regionalt og nasjonalt. Opplevelsessenteret
i vrimlearealene har også blitt godt mottatt både av
besøkende og lokalbefolkningen, der en får en presentasjon av Frøya og regionen historie både i film og
bilder. Det er vel riktig å oppsummere med at Frøya
har lagt bak seg et innholdsrikt kulturår.
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 områder som uroer oss. Vi har fortsatt høye utbetalinger
til brukere som ikke har ressurser nok til å dekke daglivets behov. Det er en økning på meldinger av barn
som trenger hjelp der henvendelser kommer fra familier selv og lokale samarbeidsinstanser. Det gir oss
tro på at mange bryr seg om barns velferd og har tillit
til at barnevernet kan bedre barns omsorgsvilkår.
Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre
innbyggere, men vi må ha kontinuerlig fokus på
kvalitet i våre tjenester, og tilrettelegging og
service til våre innbyggere. For å vinne kampen om
fremtidig arbeidskraft er det mange brikker som må
være på plass. Det er gode oppvekstsvilkår for våre
barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging
og utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god
omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både
store og små.
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
enkeltmennesker, 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
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Ordføreren har ordet

Frøya – kraft og mangfold
Klokken 11 onsdag 29. januar 2014 varsles det om brann på
øya vår - en brann som alle frøyværinger ble involvert i på
en eller annen måte: Enten ved å være brannmann, frivillig,
eller den som var hjemme og fulgte med hva som ville skje
med øya vår. Et dramatisk døgn hvor også hele Norge fulgte
med oss og følte med oss.
Takket være dyktig brannkorps, mange dyktige frivillige og
en beredskapsledelse som fungerte, så gikk dette bra! Jeg
benytter igjen anledningen til å takke alle involverte!
Jeg har hatt stor glede av å lese årsmeldingen for våre
kommunale virksomheter. Det forteller meg at virksomhetene
drives godt – både når det gjelder skoler, barnehager, pleie/
omsorg, legetjenesten, tekniske tjenester m.fl.
I årsmeldingene leser jeg om nye prosjekt som gjør at
tjenestene er inne i en positiv utvikling. Her kan nevnes
sykehjemmets satsning på å samarbeide og sertifiseres i
stiftelsen «livsglede for eldre». Sertifiseringen krever bl.a
at sykehjemmet skal legge til rette for fritidssysler, sang,
musikk, samarbeid med pårørende osv. Hjemmesykepleien
har gjennomført prosjektet hverdagsrehabilitering,
gjennom å gi tilbud om opptrening av enkeltpersoner som
eksempelvis ønsker å trene seg opp etter sykdom.
Innenfor barnehage og skole er det mange prosjekter som
går på læringsmiljøer, men i det så kommer også innslag
som viser hvordan Mausund barnehage og skole markerte Alf
Prøysens 100 årsdag gjennom å sette opp en juleforestilling.
Flott! På Sørburøy har barnehagen beriket skoleområdet tre
ganger i uken gjennom å være sammen med skoleelevene.
Dyrøy oppvekstsenter har hatt stor fokus på «livsgledeprosjektet», noe som vi legger godt merke til.
Vår største skole, Sistranda skole, er også inne i ulike
prosjekter. Ett av dem er prosjektet Comenius, som er et
prosjekt på tvers av landegrenser. Det er svært positivt
at skolen tenker internasjonalt – for det må vi på Frøya!
Ellers må jeg bare nevne musikalen, som de for andre år på
rad satte opp i 2014! Kjempebra og imponerende! Nesset
barnehage er den eneste barnehagen som ikke hører til et
oppvekstsenter. Den drives godt, har lavt sykefravær og
fornøyde foreldre, barn og ansatte.
I 2014 ble Nabeita oppvekstsenter en realitet. Hamarvik
barnehage flyttet inn i nye lokaler ved Nabeita skole. En flott
markering av åpningen av oppvekstsenteret i flotte lokaler!
En annen stor begivenhet i 2014 var selvsagt åpningen av
«storstua» vår - Frøya kultur og kompetansesenter! Det ble
markert i en hel uke med ulike kulturaktiviteter fra regionen.
Det ble en fantastisk uke som mange frøyværinger og
hitterværinger fikk overvære.
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Den offisielle åpningen ble den 8. september foretatt av
fylkesordfører og undertegnede. En stor dag!
2014 ble et viktig år for kulturlivet på Frøya og i regionen med
et år som var preget av mange viktige kulturbegivenheter.
Sangkoret Havdur ble 50 år, Brynhild Vavik fikk Frøya
kommunes kulturpris og Frøyas befolkning fikk presentert et
nytt musikkspill på Mausund - «Oda fra havet». Når en i tillegg
nevner Frøyafestivalen med flere tusen besøkende, Utihavet
festivalen på Mausund, Suladagan og kunstnerprosjekt på
Sula, Frøya Band Reunion, Tour de Frøya, kulturskolen og
mange konserter og forestillinger, så må vi si at 2014 var et
begivenhetsrikt kulturår på Frøya.
2014 var også et godt år for idretten. Frøya opplever en
vekst i deltakelsen på ulike idrettsarenaer, og flere utøvere
markerer seg godt både i regionen og i Norge. Idretter
som fotball, håndball, taekwon-do, turning, cheerleading,
motorsport og i det siste også sjøsport og friluftsliv, er i
utvikling og gir tilbud til de aller fleste av oss som bor på
Frøya. Og med prosjektet Helhetlig Idrettspark har vi satt i
gang noe som vil ha uvurderlig betydning for store og små
i årene som kommer. Folkehelseperspektivet er en stor
drivkraft i arbeidet. Og når vi ellers snakker om kultur, så
må vi nevne også alle frivillige. Både lag og organisasjoner,
men også privatpersoner, har gjort dette året til en stor
kulturopplevelse. Uten dem ville dette ikke være mulig. Jeg
må også skynde meg i den sammenheng og nevne at Frøya
frivilligsentral er oppe og går igjen i nye, flotte lokaler
midt i Sistranda sentrum. 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 motmæle når de
er uenige. Den store
viktige saken som
ble startet i 2014 og
som vil gå utover i de
neste 2-3 årene, er
kommunereformen.
Den vil alle bli berørt
av i tida som kommer,
uansett hva en må ha
av oppfatning. Frøyas
befolkning
skal
involveres i prosessen
og gis anledning til å
fremme ulike syn.
Berit Flåmo
Ordfører
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Det brenner!

redningstjeneste, Snillfjord, Hitra, Hemne, Midtre-Gauldal,
Ørlandet og Orkdal kom til unnsetning. I tillegg ble KV
Bergen sendt til Frøya, og heimevernet fra Hitra/Frøya
deltok i arbeidet. Sammen med Frøyas eget brannmannskap
og frivillige gjorde de en uvurderlig innsats. Heldigvis
gikk ingen menneskeliv tapt. Den 30. januar kl 14 hadde
mannskapene full kontroll over brannen. Kun en turisthytte
brant ned, ingen andre bygninger ble skadd. Det ble heller
ikke rapportert om personskader.
Det brente arealet ble anslått til å være mellom 8.000 og
10.000 mål. Den materielle verdien av utmarken var liten.
En overordnet vurdering av PwC er at brannen på Frøya
ble håndtert godt ut i fra forutsetningene. Innsatsen
ble gjennomført under særdeles vanskelige forhold, og
mannskapene viste en innsatsvilje ut over det man kan
forvente.

Foto: froya.no

Frøya hadde svært lite nedbør i januar 2014. Det falt kun 6 %
nedbør i forhold til månedsnormalen, som er 87 mm. Dette
førte til at terrenget var svært tørt på branntidspunktet. Da
brannen startet var det også sterk vind i nordvestlig retning
– den nærmeste kystmålestasjonen målte middelvind
på sørvestlig stiv kuling med vindstyrke på 15 m/s. det
ble målt opp til 23 m/s i kastene. Klokken 11 onsdag 29.
januar 2014, varsles det om brann på øya. 10 minutt etter
rykker alle nødetatene ut til Litjvatnet, der brannen startet.
Situasjonen er umiddelbart både uoversiktlig og komplisert.
Det er kraftig vind i området. Brannen sprer seg svært raskt
og det skal gå over et døgn før den er under kontroll. I løpet
av dette døgnet ble ca. 200 personer evakuert. Det ble satt
inn helikoptre med brannbøtter fra forsvaret, og det var
100 mann på bakken for å få slukket brannen, som strakk
seg over 10 km2. Brannmannskap fra Trondheim brann- og
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Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene
Frøya Hitra barne- og familietjeneste er en interkommunal
tjeneste der Frøya er vertskommune, og har hovedkontor
på Frøya. Intensjonen med samarbeidet var å få et større
fagmiljø og mindre sårbarhet. Deres viktigste oppgave er
at alle barn på Frøya og Hitra skal vernes mot omsorgssvikt
og overgrep. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn
og unge får trygge oppvekst vilkår. Barneverntjenesten
utfører det daglige løpende arbeidet etter Lov om
barneverntjenester. 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 er en økende tilmelding av barn som
trenger hjelp, og henvendelser kommer fra familier selv, så
vel som lokale samarbeidsinstanser. Det gir tro på at mange
bryr seg om barns velferd og har tillit til at barnevernet
kan bedre barns omsorgsvilkår. Spredningen på hvem som
melder til barneverntjenesten er stor, og det er ingen som
fremstår med en signifikant andel av meldingene. Det
barneverntjenesten for øvrig ser er at det trengs et løft i
opplysningsarbeidet ut mot skoler og barnehager i det
forebyggende arbeidet for at risikoutsatte barn og deres
familier får hjelp til rett tid.

Sosialtjenesten i NAV Frøya
De kommunale tjenester som er lagt inn i NAV Hitra Frøya
er i hovedsak rettighetsbaserte tjenester. 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.
NAV 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. Antall gjeldsofre som ber om bistand
av gjeldsrådgiver er sterkt økende. Kredittkortgjeld og
ubetalte regninger sendt til inkasso er mye av årsaken.
NAV Hitra Frøya har tydeliggjort rollen som koordinerende
enhet for rusarbeidet på Frøya og Hitra. Samhandling
mellom politi og kommunale enheter er styrket.
Etableringen av et ”Ambulant team” som er spesielt rettet
mot brukere med ”dobbeltdiagnose” rusavhengighet og
psykisk lidelse er oppe å gå. Dette samarbeidsprosjektet
mellom NAV og psykisk helsetjeneste skal i stor grad drive
oppsøkende virksomhet, være på arena der brukere er og
være et bindeledd opp mot spesialhelsetjenesten og lege/
politi. Fra 2014 er også ansvaret for flyktningetjenesten i
Frøya kommune lagt til NAV Frøya.
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Barne- og familietjenesten

Pleie- og omsorgstjenesten
En av målsettingene for 2014 var at sykehjemmet skulle
starte samarbeidet med stiftelsen «Livsglede for eldre».
Samarbeidsavtalen ble underskrevet sommeren 2014,
og sykehjemmet har startet arbeidet mot sertifisering.
Sertifisering krever blant annet at sykehjemmet skal legge
til rette for fritidssysler, hyggelig ramme rundt måltider,
sang og musikk, god kommunikasjon med pårørende og
god organisering av driften. Noen ansatte har vært på
besøk på sykehjem som er sertifisert for å få inspirasjon.
Hjemmesykepleien
har
gjennomført
prosjektet
hverdagsrehabilitering. Tilbud om opptrening av
enkeltpersoner som ønsker å trene seg opp etter
funksjonsfall gis etter vedtak. Arbeidsformen er enda i
startfasen, men det forventes å se tydeligere resultater
i løpet av 2015. For neste år må det jobbes videre med
å gjøre ordningen kjent. Motivering av mennesker som
opplever funksjonsfall er en nøkkel til å lykkes.
Pleie- og omsorg har gjennomgående, etter egen mening,
ytt gode og effektive tjenester i 2014. Med tanke på de
utfordringene de har hatt i år er dette noe de er stolte av.
De enkelte ansatte har stått på for å finne gode løsninger
på de utfordringene de har møtt. Fokuset på nærledelse de
hadde tidlig på året var avgjørende for at de fikk opprettet
tjenester til riktig tid, og at de har opplevd mindre fravær
i 2014, enn 2013.

Tjenesten for funksjonshemmede
Tjenesten yter helse- og omsorgstjenester i form av
støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, boligtjenester/
miljøterapeutiske tjenester til personer med særskilte
behov. Året 2014 bar preg av økende henvendelser og
økende behov for slike type omsorgstjenester. Ansatte som
jobber i bofellesskapene uttrykker at de har en kjempefin
arbeidsplass, både beboere og ansatte trives i hverandres
fellesskap og har det godt. De ansatte i tjenesten viser
god omsorgsevne, har god kjennskap og faglig tyngde
i sin utførelse av oppgavene. Fokuset i tjenesten for
2014 var å kunne tilrettelegge for at brukerne opplevde

Helse og omsorg
«meningsfylte dager/noe å stå opp til» og påfyll av gode
opplevelser i sin hverdag.

Frøya Hitra interkommunal
psykisk helsearbeid
Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende med psykiske
vansker. Hjelpen består av terapeutiske samtaler og
hjelp i form av råd og veiledning, både til den som har
behov for hjelp og til pårørende. Tjenesten yter også
veiledning til samarbeidende tjenester i forhold til
spesifikke utfordringer de måtte ha. I samarbeid med NAV
har tjenesten dannet et ROP- team som gir et tilbud til
personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse.
Tjenesten har også gjennomført kurs i depresjonsmestring,
selvhevdelse og et kurs i depresjonsmestring for ungdom.
Tjenesten hadde i oktober et stort og vellykket
engasjement i forhold til markeringen av «Verdensdagen
for psykisk helse». I begge kommuner ble det gjennomført
markeringer og aktiviteter, samt et foredrag i ”Øvelser i
Mindfullnes», i Kultur- og kompetansesenteret på Frøya.
Det var god oppslutning rundt arrangementene.

forebyggende gruppetilbud for flere målgrupper vil være
et mål for fremtiden. Hverdagsrehabilitering er startet
opp, og ser så langt ut til å være et vellykket prosjekt,
dette videreføres til 2015.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten/
jordmortjenesten
Det ble i 2014 født 60 barn på Frøya. Av disse er det 11
hvor en av foreldrene har et annet morsmål enn norsk og
19 hvor begge foreldrene har et annet morsmål enn norsk.
Det vil si at 50 % av alle fødte i 2014 har en eller to
foreldre av utenlandsk opprinnelse. Dette er en økning
på 16% fra 2013. Helsestasjonen har i 2014 hatt fokus
på å jobbe med målområder som blant gjelder å styrke
foreldrekompetansen og øke samarbeidet tverrfaglig/
tverretatlig.

Legetjenesten

2014 var et år med høyt arbeidspress på fysioterapitjenesten. Antall brukere økte, samt at flere brukeres
behov for oppfølging er økt. Dette medfører mindre tid til
forebyggende arbeid, både blant barn og voksne/eldre.
Den fallforebyggende gruppen for eldre (Seniortrim)
er videreført fra 2013, og er fortsatt en stor suksess. Et

Åpen barnehage
Dette er en viktig og nøytralt møteplass i nærmiljøet
for familier med små barn, som gir tilbud på mange
gode tilrettelagte pedagogiske aktiviteter for barn. Det
gjennomfører forskjellige kurs for foreldre, eksempelvis
førstehjelps kurs. På barnehagen har alle foreldre og barn
en mulighet til å treffes, knytte kontakter og få informasjon
om Frøya og livet her for de som trenger det.

Foto: froya.no

Fysioterapi-/Ergoterapitjenesten og
hjelpemiddelkoordinator.

Foto: froya.no

Ved Frøya legekontor er det stabilt blant leger og personalet. P.g.a større behov for legetjenester vil fastlegehjemmelen bli økt opp i løpet av 2015.
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Oppvekst og undervisning
Sørburøy barnehage

Fra skolestart høsten 2014 har det vært et særlig
fokus på læringsmiljøet. Skole har blant annet jobbet
med periodevise «fokuspunkter», der hele skolen
involveres rundt viktige problemstillinger av etisk og
læringsmiljøfremmende art. Hele skolen og barnehagen
var involvert da de før jul satte opp ei juleforestilling
basert på materiale av Alf Prøysen. Etter mye jobbing med
kulisser og kostymer, og øving på replikker og sanger,
kunne de vise fram et flott resultat for øyas befolkning.
Mye god læring og gode opplevelser. Det er slikt som
knytter dem sammen!

Dyrøy oppvekstsenter
Sørburøy barne- og ungdomsskole
Sørburøy skole er et lærested og en arbeidsplass der
alle trives godt og får allsidige utfordringer! Det er
tilbakemeldingene som gis fra skolemiljøet, og det er
noe å være stolte av. Skole legger stor vekt på variasjon
gjennom skoledagen, og på høyt læringstrykk og gode
arbeidsvaner. For å få til dette gir de godt rom for praktiskestetiske arbeidsmåter, og arenaer for leik og læring som
utvikler vi- følelsen i ei gruppe som er bredt sammensatt
aldersmessig. De unge er fysisk aktive og deltar med glede
på friluftslivsaktiviteter som aurefiske med teltovernatting
på Hitra, eller roturer i nærområdet i Froan. For guttene
i tiende klasse var nok et av høydepunktene i 2014 turen
vår til England på høsten, der de brukte ei uke i Kent og
London til språklæring og opplevelser knyttet til historie,
kunst og naturfag. Sørburøy familiebarnehage har beriket
oppvekstmiljøet på øya. Tre dager i uka er skoleområdet i
bruk av elleve barn i aldersgruppa fra fire til seksten år, og
de fungerer veldig bra i lag.
Juleavslutning på Mausund

Mausund barnehage og skole
I løpet av året har virksomheten opplevd nokså store
utskiftninger i personalet. 3 av 8 ansatte var ny fra august,
blant disse var ny virksomhetsleder.
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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. De har et
flott uteområde og tilgang på lavvo i gangavstand. Et
gammelt slitent bygg fortsatte sin rehabilitering inne.
Denne gangen var det elevtoalettene som ble bygd om,
og elever, ansatte og foreldre ble fornøyd med resultatet.
Prosjekt bedre læringsmiljø har skolen vært en del av i
hele 2014 og dette har bidratt til viktig kompetanseheving
i personalgruppa.

Sistranda barne- og ungdomsskole
Skolen har gjennom året 2014 hatt stort fokus på å
videreutvikle et godt læringsmiljø for alle. Alle ansatte
har gjennomført kompetanseheving med Midt- Norsk
Kompetansesenter for adferd, og gjennom prosjektet
«Bedre læringsmiljø», initiert av Utdanningsdirektoratet.
Høsten 2014 kunne skolen tilby 6 ulike valgfag for
elevene på ungdomstrinnet. Hver vår gjennomfører
elever fra valgfag sal og scene en musikaloppsetning.
Dette er en flott oppsetning med flinke og engasjerte
elever og lærere. I tillegg har mellomtrinnets 7. trinn
sin årlige teateroppsetning. Skolen er med i prosjekt
gjennom Comenius, et program for samarbeid på tvers
av landegrenser innenfor EU, med oppstart høst 2014.
Landene som deltar er, Portugal, Tyskland, Polen, Romania,
Litauen, Tyrkia og Norge. Samarbeidet involverer elever og
lærere i valgfaget «Internasjonalt samarbeid». Skolen og
skolens rådsorganer jobber sammen for elevenes beste,
og skolen opplever rådsorganene som en god støtte i
arbeidet. Sistranda skole er en MOT-skole og har en flott
bukett med ungdommer som er med i Ungdom med MOT.
Skolen er praksisskole for HIST, HINT og HIT, avdeling
for lærerutdanning. Det innebærer at skolen har mange
lærerstudenter inn i undervisningen i deler av skoleåret.
Dette er positivt for både elever og voksne ved skolen.

Oppvekst og undervisning
barn og foreldre nå, når så å si alle de andre barnehagene
er nye. Det er allikevel stor tro på at innholdet og tilbudet
som gis er så godt og solid at dette vil ha størst betydning.

Kulturskolen

Åpningsfest Nabeita oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter
I august flyttet den første avdelingen fra Hamarvik
barnehage inn i oppvekstsenteret, og i løpet av kort tid var
alle på plass. Da var de klar for å starte opp med et nytt, stort
oppvekstsenter med 110 barn på skolen og 54 barn fordelt
på 4 avdelinger på barnehagen. Nabeita oppvekstsenter
så dagens lys. 24. oktober ble åpningsfesten arrangert
med rådmann og ordfører på gjestelista. I tillegg hadde
representanter for arkitektkontor og byggefirma funnet
veien dit denne dagen. Foreldre og andre gjester var det
også plass til. Det ble sunget, holdt taler og det ble boller
og brus. Det var en høytidelig åpning med en flott gjeng
unger i spissen for det hele!

Kulturskolen kunne i 2014 endelig flytte inn i nye
og tilrettelagte lokaler i august i Frøya kultur- og
kompetansesenter. Erfaringene generelt etter innflyttingen
er entydig positive med tanke på gjennomføring av
undervisning og arrangement, og det oppleves godt å
være i sentrum av kulturbegivenhetene i kommunen.
Kulturskolen er mer synlige for publikum, og det noe som
har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og på det
tilbudet kulturskolen kan gi sine elever. Samarbeidet med
Frøya videregående skole som de er samlokalisert med, er
også tett og godt. I løpet av året startet det også opp med
to nye fag ved skolen; fiolin og teater. Frøya kulturskole
fullførte dessuten i 2014 sin markering av 25 års-jubileet
ved å utgi en CD med musikk som elevene hadde satt sitt
eget preg på. Av administrative endringer er det verdt å
nevne at kulturskolen ble utskilt som egen virksomhet
1. juni, og ble underlagt Oppvekstsektoren. Dette har
medført en positiv utvikling av samarbeidet mellom
kulturskolen og grunnskolene.
Bølgebarna Foto: Frøya kulturskole

Nordskag oppvekstsenter
Oppvekstsenteret har i 2014 vært gjennom vesentlige
utfordringer,
både
faglig
og
personalmessig.
Vårhalvåret ble som vanlig brukt til gode tiltak og
prosjekt, med et spesielt fokus knyttet mot å sikre
gode samarbeids- og integreringstiltak rundt språk og
læring for oppvekstsenterets mange barn og elever med
minoritetsbakgrunn. På grunn av planlagt utbygging av
oppvekstsenteret ble barnehagen flyttet over i midlertidige
lokaler på Nordskag, og hele skoledelen ble integrert i
klasser ved Nabeita oppvekstsenter høsten 2014. Denne
ordningen videreføres fram til nytt oppvekstsenter står
ferdig i desember 2015.

Nesset barnehage
Foreldrene er svært fornøyd med barnehagetilbudet - og
viser dette gjennom svært høy score i brukerundersøkelser.
Dette skjer fordi de ansatte har et nært ”eieforhold” til
arbeidsplassen, og at alle er genuint opptatt av at alle
foreldre skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Det er over
tid etablert et trygt og godt læringsmiljø. Det har vært
aller mest fokus på sosial og emosjonell kompetanse,
kombinert med språk- og begrepslæring. Det jobbes godt
med førskolebarna, noe mottakende skoler over tid gir
gode tilbakemeldinger på. Barnehagen har etablert en
sterk gjenbrukskultur, men det jobbes med å fornye en del
av inventaret. Barnehagen er redde for at deres slitne bygg
skal føre til at de stiller bakerst i konkurransen om nye

PP-tjenesten i Sør-Fosen
PP-tjenestens visjonen er å være en tjeneste med
faglighet, i både sakkyndighetsarbeid på individnivå og
på systemnivå i arbeid med læringsmiljø. PP-tjenesten
arbeider mot å styrke tilgjengelig for barnehager og
skoler med veiledning og komplementær kompetanse. PPtjenesten har i 2014 unngått venteliste, men høyt omfang
på saker gjør at tiden det tar å utrede er noe lengre enn
ønskelig. Antall barn som vurderes av skolene å ha behov
for spesialundervisning i kommunen er fortsatt større enn
sammenlignbare. Tjenesten er opptatt av å søke løsninger
på hvordan dette kan reduseres. Statlige forventninger
til PP - tjenesten er at ressursbruken vendes mer over til
arbeid på skolenivå enn individnivå. Gjennom å arbeide
målbevisst med de prosjekter og det samarbeid med
enhetene som er i gang, kommunalt som interkommunalt,
og opprettholde tverrfaglig samarbeidet, har de tro på at
flere og flere barn får riktig hjelp tidlig, når det er behov
for det.
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Teknisk

Tekniske tjenester
Driftsåret 2014 har vært preget av svært høy aktivitet innen
både den offentlig og private sektor. Dette har også satt sitt
preg på virksomheten, da vi har ansvaret for de kommunale
investeringene i bygg og anlegg, samtidig som den
private sektor har serves med bygge- og delingstillatelser,
reguleringsplaner, utbygging m.m.
Nedenfor er det gitt en oversikt over de enkelte saksområder
og hva som har preget disse områdene i 2014:

Bygg og eiendomsinvesteringer:
• Ny papptekking på Dyrøy oppvekstsenter, samt
eksisterende skoledel ved Nabeita oppvekstsenter.
• Flislegging av garderober på Nabeita oppvekstsenter
etter vannskade
• Tilpassing/ombygging av eldreboliger på Nordskaget til
midlertidig barnehage.
• Utskifting av takrenner, nedløp og raftbeslag samt
utvendige dører ved Frøya sykehjem.
• Utbedring av råteskader og utskifting av elektriske
installasjoner i forbindelse med salg av rekkehus på Øya.
• Radonundersøkelser i kommunale bygninger
• Oppstart prosjektering og utbygging av Nordskag
oppvekstsenter.
• Ferdigstillelse av Nabeita oppvekstsenter
• Åpning av Frøya Kultur- og kompetansesenter
• Fullføring av miljøgata på Sistranda
Vannverk, avløp, boligområder og næringsarealer:
Programmet for utskifting av gamle kummer med
armaturer, samt rehabilitering av høydebasseng
fortsatte i 2014. Følgende prosjekter er gjennomført i
2014:
• Hovedvannledning Sistranda – Nordhammarvika.
Kostnad: Kr. 7,1 mill.
• Ny sjøledning til Uttian. Kostnad kr. 1,5 mill.
• Utskifting av hovedvannledning over Setermyran.
• Oppgradering av overvåkingssystem.
• Ny avløpsledning Nabeita er påbegynt.
• Ny utslippsledning Nordskaget påbegynt.
• Ny avløpsledning Rabben påbegynt.
• Oppgradering overvåkningssystem pumpestasjoner.
• Utbygging av del av byggetrinn 2 i Beinskardet boligfelt.
Kostnad kr. 2,3 mill.
• Ferdigstillelse av Nordhammervika næringsområde
• Utbygging av miljøgata
• Utbygging av Sætervågen og Sistranda fiskerihavn

Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 43 lokaliteter hvor det
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og
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regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 3 lokaliteter knyttet
til klekkeri- og settefiskanlegg, 3 lokaliteter for havbeite
av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til konsum/
fôr, butare, sukkertare og fingertare (Fiskeridirektoratets
registre). I 2014 har det blitt lagt ut 6 havbrukssaker til offentlig ettersyn og behandlet i kommunen. 3 saker gjelder
utvidelse av areal og lokalitetsbiomasse og 3 saker om nye
lokaliteter. I forbindelse med tildelingsrunden for grønne
laksekonsesjoner, fikk Frøya kommune 21,4 millioner kroner, som er basert på 40 prosent av det samlede vederlaget
for tillatelsene.

Fiskeri
I 2014 var det registrert 136 personer i fiskerimantallet for
Frøya kommune. Av disse hadde 103 fiske som hovednæring og 33 fiske som tilleggsnæring. Frøya er fortsatt SørTrøndelags viktigste fiskerikommune med 118 registrerte
fiskefartøy.

Miljø
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til
23. desember. Til sammen ble det felt 30 dyr. Dette gir en
fellingsprosent på 73 prosent, som er omtrent tilsvarende
for foregående år. Det er påbegynt arbeid med ny forvaltningsplan for grågås.
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink på
Frøya. 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. Frøya kommune
har også innført skuddpremie på mink.

Vanndirektivet
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.

Teknisk
Type objekt/ulykke

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Brannhindrende tiltak

4

1

3

2

2

Brann i bygning

1

5

1

6

4

4

4

Gress-/lyngbrann

8

3

3

3

3

4

2

Pipebrann

0

2

0

0

1

1

1

Annen brann

7

2

1

4

1

0

0

Annen assistanse

6

8

5

5

2

3

1

Akutt forurensning

5

0

1

3

2

1

0

Trafikkulykker

11

6

10

7

6

10

11

Unødig alarm

19

18

14

15

5

6

3

Falsk alarm

1

4

0

0

0

0

2

Bilbrann

0

1

4

2

2

0

1

Brann i fritidsbåt

1

1

1

0

0

1

2

47

28

30

27

Hjertestans

6

5

3

TOTALT

69

56

46

Statistikken viser at antall hendelser også i 2014 økte betydelig fra
foregående år.

Frøya brann- og redningstjeneste.
Det ble startet en prosess i 2014 med å ansette nye
mannskaper, både ved hovedstasjon Sistranda og ved
Nordskag stasjon. I 2014 ble det kurset to skadestedsledere
oljevern, i tillegg har 2 mannskaper på Nordskag tatt
kompetansebevis for utrykningskjøring. Varabrannsjef er
ansatt og tilsyn med særskilte brannobjekter, er i gang i
samarbeid med Hitra brannvesen.
Det er aksjonert ved fem tilfeller av akutt forurensning i
2014, dette er i hovedsak lekkasjer fra bil og båt. Etter en
nedgang i antall trafikkulykker i 2013 ser vi en oppgang
igjen for 2014, ikke siden 2008 har vi hatt like mange
trafikkulykker. De fleste ulykkene var enkeltbilulykker med
utforkjøringer og kollisjon med bergvegg.

Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er
behandlet i 2014, og dette er sammenlignet med de 4- 5
foregående årene:

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

08

09 10

11

12 13

14

27

48 23

64

37 74

43

41

34 53

41

25 11

22

42
33 30 16
---- ---- ---- 14
110 115 106 135

31 22 26
13 11
9
106 118 100

Oppmåling:
Type saker
Oppmålingsforretninger
Målebrev
Matrikkelbrev

10

11

12

13

14

95
67
28

170
10
100

120
13
140

131
0
115

85
0
75

Dispensasjonssaker:
Type saker
08
Ordinære
dispensasjonssaker 99
Klagesaker
22
TOTALT
121

09

10

11

12

13 14

66
8
74

80
10
90

53
11
64

58
8
66

51 52
3 3
54 55

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

08 09
257 249

10 11 12 13 14
231 131 196 204 138

7 18
264 267

6 12 27 37 26
237 143 223 241 164

Foto: froya.no

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

08
16

09
15

10
14

11
11

12 13 14
16 54 30

7
17

13
15

0
21

0
9

18 5 13
14 25 5

27

25

25

8

21 67 40

10
1

9
1

11
7

1
1

5 19
1 1

8
1

I tillegg til ovenstående er det i 2014 stadfestet totalt
11 reguleringsplaner hvorav 6 var private planer og 5 var
kommunale. Dette omfatter både reguleringsendringer og
nye reguleringsplaner.
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Kultur

Kultur og næring
Frøya folkebibliotek

Foto: froya.no

Frøya bibliotek fungerer både som skolebibliotek til
Sistranda skole, Frøya videregående skole og som
folkebibliotek i Frøya kommune. Biblioteket har ansatte
både ved hovedbiblioteket og på Mausund. Biblioteket
kjøper også bokbusstjeneste til barneskolene på Dyrøy,
Nabeita og Nordskag. 1. juni åpnet muligheten for lån av
elektroniske bøker. Utlånet stiger jevnt og flere skaffer
seg det nasjonale lånekortet. Hovedbiblioteket har
jevn fordeling av utlån mellom barn og voksne, mens
på Mausund er en tredjedel til voksne. Utlån totalt,
bøker, AV-media og fjernlån, ligger i 2014 i overkant av
22 000, og det har vært godt over 26 000 besøk. Dette
er et høye tall og en vesentlig økning fra i fjor. For å
møte forventningene i befolkningens behov, er det et
stort behov for oppdateringer og en økende variasjon i
medietyper. Dette gir særlige utfordringer i å bygge en
samling for språkopplæring for alle frøyværinger som ikke
har norsk som morsmål.
Frøya Biblioteket har hatt ulike typer arrangement, som
forfatterbesøk og skrivekurs, og hatt jevnt og trutt med
ulike utstillinger og markert ulike jubileum gjennom året.
Slektsforskerne møtes jevnlig på biblioteket.

Før sommeren 2014 ble svømmehallens lokaler pusset
opp. Svømmehallen arrangerte «Svøm langt» kampanjen
på etterjulsvinteren med bra oppslutning.

Frøya frivilligsentral
Frivillighetssentralen drives av daglig leder og har eget
styre. Frivilligsentralen flyttet til nye lokaler sommeren
2014, og lokalene er godt plassert i sentrum og tilpasset
Frivilligsentralens aktiviteter og oppgaver. Vinteren og
høsten 2014 har Frivilligsentralen gjennomført mange
aktiviteter med blant annet: TV-aksjonen, julemarked,
varekjøring til eldre og administrering av arbeidsgruppen
Rusken, nissemarsj og «Pepperkakeøya». Spesielt
julemarked var en suksess med flere hundre besøkende.

Frøya kultur- og kompetansesenter
Frøyahallen/svømmehallen
Kinoen flyttet ut fra sine gamle lokaler til det nye
kulturhuset og prosessen med å bygge om gamle kinosalen
startet. Hallen tilbyr lokaler til utøvelse av idrett til
mange hundre barn og voksne hver uke. Kapasiteten
til å dekke dette behovet er liten og forespørselen stor,
derfor prosessen med etablering av helhetlig idrettspark
som startet i 2014 og innbefatter blant annet bygging
av basishall, nytt sekretariat, flere garderober og nytt
sportsgulv i hallen er veldig kjærkommen. Utbyggingen
skal etter planen være ferdig i 2016.
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Frøya kultur- og kompetansesenter er resultat av et
samarbeid mellom Frøya kommune, Frøyas næringsliv
og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bygget består av
kulturhus med konsertsal, kino, innspillingsstudio,
opplevelsessenter og lokaler til kulturskolen og Frøya
videregående skole. Frøya kultur- og kompetansesenter
ble offisielt åpnet av ordfører Berit Flåmo og fylkesordfører
Tore O Sandvik den 8. september 2014 og ble en del av
åpningsuken for senteret. Ca. 2000 personer besøkte
forskjellige arrangementer under denne uken. Siden
oppstarten av Frøya kultur- og kompetansesenter har
det gått slag i slag med ulike typer kulturarrangementer.

2014 var også et godt år for idretten. Frøya opplever en
vekst i deltakelsen på ulike idrettsarenaer og flere utøvere
markerer seg godt både i regionen og i Norge. Idretter
som fotball, håndball, Taekwondo, turning, cheerleading,
motorsport og i det siste sjøsport og friluftsliv er i utvikling
og gir tilbud til de fleste av befolkningen. Når man snakker
om kultur må man nevne også alle frivillige. Både lag og
organisasjoner men også privatpersoner har gjort dette
året til en stor kulturopplevelse. Uten dem ville dette ikke
være mulig.

Foto: froya.no

Aktivitetsnivået har vært høyt og huset ble godt besøkt.
Det ble solgt over 3000 billetter i 2014. Mange av
arrangementer hadde veldig høyt nivå og kulturhuset
har markert seg både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Opplevelsessenter i vrimlearealene ble også godt tatt
imot av befolkningen. Presentasjon av Frøya og regionen
både i film og bilder ga besøkende et godt innblikk i
regionens historie. Konsertprogrammet i 2014 har tatt
hensyn til variasjon, både når det gjelder kulturuttrykk,
og bruk av lokale og eksterne artister. Storsalen har
vært arena for flere av Norges største artister, så vel som
øyregionens egne stjerner og talenter. I tillegg har kino
fått et nytt liv med flere ukentlige forestillinger og meget
gode besøkstall. Bygget har også fungert som et sted for
møte mellom ulike kulturer, samarbeidsarena mellom det
profesjonelle og det frivillige kulturliv og samlepunkt for
næringsliv og alle aldersgrupper på Frøya og i regionen.

Kulturåret 2014
2014 ble et viktig år for kulturlivet på Frøya og i regionen
med et år som var preget av mange viktige
kulturbegivenheter. Sangkoret Havdur ble 50 år, Brynhild
Vavik fikk Frøya kommunes kulturpris og Frøyas befolkning
fikk presentert et nytt musikkspill på Mausund - «Oda fra
havet». Når man i tillegg nevner Frøya festival med flere
tusen besøkende, Utihavet festivalen, Suladagan og
kunstnerprosjekt på Sula, Frøya Band Reunion, Tour de
Frøya, kulturskolen og mange konserter og forestillinger, så
må man si at 2014 var et begivenhetsrikt kulturår på Frøya.
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Økonomi

Drift 2014

Driftsregnskap - 2014 (hele tusen)			

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

Regnskap 14
15 426
35 739
65 439
124 177
12 089
132 053
384 923

%
4,0
9,3
17,0
32,3
3,1
34,3
100,0

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

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

Regnskap 14
202 772
31 778
68 112
24810
39 137
366 609

%
55,3
8,7
18,6
6,8
10,7
100,0

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

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

Regnskap 14
-5 576 698
28 020
-22 271 746
275 152

Avvik i kroner
36 463 880
42 458 911
-59 666 030
-17 207 119

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

Lånegjeld i mill. NOK
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633.538

552.213

442.560
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2014

Økonomi

Slik blir en 100-lapp
brukt i Frøya kommune
Teknisk

10
kr
Kultur
4kr

Administrasjon
og politikk

19kr

Oppvekst

25kr

Helse og sosial

42kr
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Kommunen er her for deg!

400000

300000

Frøya kommune har en eneste oppgave, og det er å
yte tjenester med god service til innbyggerene våre.
Gjennom et omfattende tilbud som følger innbyggeren
fra barndom til alderdom, ønsker vi å være en positiv
partner for de som bor her. Med stramme budsjetter kan
det til tider være vanskelig å gjøre alle til lags, men de
mange fine historiene som kommer når vi er i kontakt
med innbyggerne våre hver eneste dag gjør oss stolte av
arbeidet vårt.
På Herredshuset har vi vårt eget servicekontor og det
skal ikke være vanskelig å komme i kontakt med oss
i Frøya kommune, enten du søker en medarbeider,
administrativ ledelse eller politikerne våre. Vi inviterer
deg gjerne til på de politiske møtene på Herredshuset
og vil gjerne ha dine synspunkter på det vi jobber med.
Frøya kommune er din kommune og du er sjefen!
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Her finner du oss

Frøya kommune på Facebook

UTGIVER: Frøya kommune. Redaktør: Marit Wisløff Norborg. Design/førtrykk: Vindfang as, Mediehuset Hitra-Frøya www.vindfang.com. Foto: Ansatte i Frøya kommune, Froya.no og lokalavisa HITRA•FRØYA.

froya.kommune.no

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

Fakta om Frøya kommune:
Folketall 01.01.15:
Folkevekst:
Født:
Død:
Netto innflytting:
Innflytting totalt:
Antall husstander:
Antall fritidsboliger:
Landareal:
Totalt oppdrettslokaliteter:
Fiskerimanntall:
Bedrifter/foretak:
Kilde: SSB

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

4.632
87
60
46
7
277
2023
925
230 km2
43
135
ca. 250

