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Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 61/14 og 62/14 ble enstemmig godkjent. 

2.     Kl. 10.00 Visjon for Frøya kommune. 

3.     Repr. Roar Hammernes fikk innvilget permisjon fra kl. 12.00 etter beh. av sak 53/14. 

4.     Kl. 12.45 Sluttrapport Frøya kultur- og kompetansesenter v/Svein Jarle Midtøy og Olav    

        Klungreseth. 
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50/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.04.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt. 

 

  

51/14  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatsakene taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsakene taes til orientering. 

 

  

52/14  

EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN - VIDERE UTVIKLINGSARBEID  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten om evaluering av to-nivåmodellen i Frøya kommune til etterretning. 

2. Rapporten gir et tydelig «bilde» av aktuelle og viktige utviklingsoppgaver for kommunen framover. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med følgende delprosjekter/tema: 

a. Arbeidsgiverpolitikk 

b. Prinsipper i to-nivåmodellen 

c. Ledelse 

d. Virksomhetsstyring 

e. Støttefunksjoner og Strategi og utvikling 

f. Service 2016 

4. Det utarbeidet fremdriftsplan for det enkelte prosjekt. Kommunestyret orienteres om fremdrift og 

status 2 ganger i året. Sluttrapport for det samlete utviklingsarbeidet behandles i kommunestyret i 

løpet av 2016.  

5. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern bistand til gjennomføring av prosjektet. 

Enstemmig. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten om evaluering av to-nivåmodellen i Frøya kommune til etterretning. 

2. Rapporten gir et tydelig «bilde» av aktuelle og viktige utviklingsoppgaver for kommunen framover. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med følgende delprosjekter/tema: 

a. Arbeidsgiverpolitikk 

b. Prinsipper i to-nivåmodellen 

c. Ledelse 

d. Virksomhetsstyring 

e. Støttefunksjoner og Strategi og utvikling 

f. Service 2016 

4. Det utarbeidet fremdriftsplan for det enkelte prosjekt. Kommunestyret orienteres om fremdrift og status  

2 ganger i året. Sluttrapport for det samlete utviklingsarbeidet behandles i kommunestyret i løpet av 

2016.  

5. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern bistand til gjennomføring av prosjektet. 

Enstemmig 

 

  

53/14  

KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, 

hjemmebaserte tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten: 

 

Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 

Institusjon  Heltidskultur Livsglede sykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 

Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Barne- og familietjenesten Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Legetjenesten 

 

Forebyggende og 

helsefremmende 

arbeid 

Folkehelsearbeid Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Helsestasjonstjenesten 

 

Kompetanseheving Samarbeid  Internkontroll- 

kvalitetssikring 

 

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:  

 

Institusjon 

 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 

fokusområdet 

heltidskultur 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 

gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en 

heltidskultur 

 

 

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

livsgledesykehjem 

 

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 

 

 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan 

livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av 
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IK/kval.sikring virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for 

fokusområdet  

IK/kval.sikring 

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og 

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

avvik.  

  

Hjemmebaserte 

Tjenester 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 

fokusområdet 

Heltidskultur 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 

gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en 

heltidskultur 

 Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 

 

Politisk mål for 

fokusområdet  hab/rehab 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan 

kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

IK/kval.sikring 

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og 

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

avvik 

  

Barne- og familie 

tjenesten 

Fokusområde 1: Ledelse 

Politisk mål for 

fokusområdet ledelse 

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang 

prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor. 

 Fokusområde 2: Kompetanseheving 

 

Politisk mål for 

fokusområdet  

kvalitetsheving  

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 

barnesamtaler 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  

 

Politisk mål for  

fokusområdet 

IK/kval.sikring 

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll 

 

  

Legetjenesten 

 

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

Forebyggende og 

helsefremmede arbeid 

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak i forhold til  

Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og 

muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i 

dagliglivet. 

 

Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, 

skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer 

 Fokusområde 2: Folkehelsearbeid 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

Folkehelsearbeid  

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til 

 

Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 

direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger 

psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot 

helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 

eller indirekte påvirker helsen. 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og 
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fokusområdet: 

IK/kval.sikring 

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

avvik 

  

Helsestasjons- tjenesten Fokusområde 1: Kompetanseheving 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

Kompetanseheving 

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke 

foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya 

 Fokusområde 2: Samarbeid  

 

Politisk mål for 

fokusområdet:   

Samarbeid  

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider gode 

retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

IK/kval.sikring 

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og 

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

avvik 

  

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte 

tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten: 

 

Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 

Institusjon  Heltidskultur Livsgledesykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 

Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Barne- og familietjenesten Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Legetjenesten 

 

Forebyggende og 

helsefremmende 

arbeid 

Folkehelsearbeid Internkontroll- 

kvalitetssikring 

Helsestasjonstjenesten 

 

Kompetanseheving Samarbeid  Internkontroll- 

kvalitetssikring 

 

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:  

 

Institusjon Fokusområde 1: Heltidskultur 

 

Politisk mål for 

fokusområdet heltidskultur 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 

stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

 

 

 

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

livsgledesykehjem 

 

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 

 

 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

IK/kval.sikring 

 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan 

livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av 

virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en 
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fokusområdet  

IK/kval.sikring 

 

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

  

 
Hjemmebaserte 

Tjenester 

 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 

fokusområdet 

Heltidskultur 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 

stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

  

Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 

 

Politisk mål for 

fokusområdet  hab/rehab 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen 

skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

  

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet 

IK/kval.sikring 

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og 

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

  

Barne- og familie 

Tjenesten 

 

 

Fokusområde 1: Ledelse 

 

Politisk mål for 

fokusområdet ledelse 

 

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang 

prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor. 

 

  

Fokusområde 2: Kompetanseheving 

 

  

Politisk mål for 

fokusområdet  

kvalitetsheving  

 

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 

barnesamtaler 

 

  

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  

 

 

Politisk mål for  

fokusområdet 

IK/kval.sikring 

 

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll 

 

  

 

Legetjenesten 

 

 

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

Forebyggende og 

helsefremmede arbeid 

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak i forhold til  

Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og muligheten 

til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet. 

 

Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, 

sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer 

  

Fokusområde 2: Folkehelsearbeid 
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Politisk mål for 

fokusområdet: 

Folkehelsearbeid  

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til 

 

Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 

eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt 

arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker 

helsen. 

 

  

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

IK/kval.sikring 

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en 

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

  

Helsestasjons- tjenesten  

Fokusområde 1: Kompetanseheving 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

Kompetanseheving 

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke 

foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya 

  

Fokusområde 2: Samarbeid  

 

Politisk mål for 

fokusområdet:   

Samarbeid  

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider gode 

retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten 

  

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 

 

Politisk mål for 

fokusområdet: 

IK/kval.sikring 

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en 

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

 

Enstemmig 

 

  

54/14  

SOMMERJOBB FOR UNGDOM  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune etablerer en prøveordning med «sommerjobb for ungdom» der målgruppen er 15 – 

17 år, og det tilbys sommerjobb i en tidsbegrenset periode.  

2. Det bevilges kr. 300.000,- til dette som tas fra disposisjonsfond. 

3. Prøveordningen evalueres før økonomiske rammer for 2015 behandles, med tanke på videreføring i 

kommende år med fast oppføring i økonomiplan 2015 - 2019. 

Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og familieveileder og 

kommunens personalavdeling. 

 

Enstemmig 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune etablerer en prøveordning med «sommerjobb for ungdom» der målgruppen er 15 – 17 år, 

og det tilbys sommerjobb i en tidsbegrenset periode.  

2. Det bevilges kr. 300.000,- til dette som tas fra disposisjonsfond. 

3. Prøveordningen evalueres før økonomiske rammer for 2015 behandles, med tanke på videreføring i 

kommende år med fast oppføring i økonomiplan 2015 - 2019. 

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

personalavdeling. 

 

Enstemmig 

 

  

55/14  

TILLEGGSBEVILGNING AV MIDLER TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL STORSALEN I FRØYA 

KULTUR – OG KOMPETANSESENTER  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og 

kompetansesenter.  

Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter  

Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig 

 

  

56/14  

INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV TRÅDLØST NETT -FRØYA 

SYKEHJEM  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av 

trådløst nett ved Frøya Sykehjem. 

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til formannskapet: 

 
Frøya kommune vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av trådløst nett 

ved Frøya Sykehjem. 

 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

  



11 

57/14  

INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 

ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune søker Ikke Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli 

forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved 

kommunestyrevalget i 2015. 

 

Vedtatt med 15 mot 5 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 22.05.14. 

 

Frp v/Aleksander Søreng fremmet flg. forslag til vedtak: 

 

«Frøya kommune søker Ikke Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli 

forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 

2015.» 

 

Votering: 

Administrasjonens forslag til vedtak Falt med 15 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre og Martin Nilsen. 

Frp sitt forslag til vedtak:   Vedtatt med 15 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre og Martin Nilsen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune søker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli forsøkskommune i 

forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

  

58/14  

HØRING- FRAMTIDIG KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN I STFK  

 

 

Vedtak: 

 

 Frøya kommune viser til fylkesrådmannens innstilling og registrerer at det ikke foreslås å slå 

sammen tannklinikkene på Sistranda og Fillan. 

 Frøya kommune mener dette er en absolutt riktig konklusjon. En sammenslåing vil være svært uklok 

ut fra flere forhold, og da ikke minst samfunnsøkonomisk. Slik framtida fortoner seg med stadig 

økende befolkningsvekst, vil det være riktig å ha hovedklinikker både på Sistranda og på Fillan, slik 

det er i dag. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune viser til fylkesrådmannens innstilling og registrerer at det ikke foreslås å slå sammen 

tannklinikkene på Sistranda og Fillan. 

 Frøya kommune mener dette er en absolutt riktig konklusjon. En sammenslåing vil være svært uklok ut fra 

flere forhold, og da ikke minst samfunnsøkonomisk. Slik framtida fortoner seg med stadig økende 

befolkningsvekst, vil det være riktig å ha hovedklinikker både på Sistranda og på Fillan, slik det er i dag. 

 

 

 

 

 

 

  

59/14  



12 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Rådmannen gikk gjennom det nye organisasjonskartet. 

 

Bredbånn. God dialog med Telenor for å se på bredbån til Frøya. Sak kommer til Formannskapet 3. juni. 

 

  

60/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordførerens orientering: 

 Revidert budsjett er klart. Har vært på konferanse med Fylkesmannen og KS. 

 Økonomikonsulenter fra Fylkesmannen kommer til Formannskapsmøte tirsdag 27. mai.  

 En runde om kommunestruktur må tas. 

 Feiring av 200-års jubileet for grunnloven.  Fikk kopi av grunnloven i gave fra Stortinget.  

 ATB. I morgen nytt møte i Trafikkrådet hvor sommerrutene står på sakskartet. 

 Fylkeskommiteen vil ha et møte vedr. kommunikasjon. 

 Varden. Sak kommer til formannskapet på tirsdag 27.05.14. 

 

Repr. Vibeke Franck Sehm: 

Nordskag oppvekstsenter skal bygges ut og barnehagen skal flyttes til midlertidige lokaler. Så langt er det nevnt 

ulike muligheter for lokalisering av de midlertidige lokalene; Klubben, Valen, Hansbrygga og eldreboligene på 

Nordskaget har blitt nevnt, men det er ennå ikke klart hvor bhg skal lokaliseres. SU har henvendt seg til 

kommunen ved rådmann uten å få svar- og mange foreldre er usikre på hvor barna skal være og vil gjerne ha 

beskjed. For noen kan det være aktuelt å søke overflytting til andre barnehager. For de ansatte som er i gang med 

å planlegge nytt barnehageår er det viktig å få vite hvor de skal være, både i forhold til egen jobbsituasjon, men 

og for å planlegge barnegruppene. 

 

Avklaringsprosessen rundt dette har tatt alt for lang tid. Kommunen må rette opp det rotete inntrykket mange 

sitter igjen med ved å komme med en hurtig avgjørelse og involvere både ansatte og foreldre. 

 

Så, spørsmålet mitt er; når kan foreldre og ansatte forvente å få vite hvor de midlertidige lokalene skal være? 

 

Rådmannen: Flere alternativer har vært undersøkt.  Valen grendahus ses på med supplering av brakker er 

aktuelt. Det jobbes intenst med saken. 

 

Repr. Aleksander Søreng: 

Ønsker annen plassering i kommunestyresalen slik at alle representanter kan se hva som blir vist på lerretet. 

 

Ordfører: Utstyr er bestilt. 

 

Repr. Helge Borgen: 

Varden: De 2 ansatte i Varden var ansatt i Frøya kommune. Det ble utarbeidet en plan som ble overlevert 

administrasjonen om leie av gården hvor Varden ble drevet fra. 

 

  

61/14  

BRUK AV REKRUTERINGSFIRMA VED REKRUTERING AV TEKNISK SJEF  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune benytter rekrutteringsfirmaet Visindi for å rekruttere teknisk sjef. 

2. Det avsettes kr. 120.000,- til dette som hentes fra disposisjonsfond.  

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune benytter rekrutteringsfirmaet Visindi for å rekruttere teknisk sjef. 

2. Det avsettes kr. 120.000,- til dette som hentes fra disposisjonsfond.  

 

  

62/14  

VISJON FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar ny visjon for Frøya kommune: «FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD». 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar ny visjon for Frøya kommune: «FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD». 

 

  

 


