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Saknr: 1/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

17.02.2021 

Arkivsaksnr: 

20/2759 

Sak nr: 

1/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/21 Frøya eldre- og brukerråd 17.02.2021 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 09.11.20 OG PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.20 GODKJENNES OM 

FRAMLAGT.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 09.11.20 og protokoll fra møte 30.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 09.11.20  

Protokoll fra møte 30.11.20  

 



Saknr: 2/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

17.02.2021 

Arkivsaksnr: 

21/260 

Sak nr: 

2/21 

Saksbehandler: 

Håvard Holte Os 

Arkivkode: 

C83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/21 Frøya eldre- og brukerråd 17.02.2021 

 

HØRING I FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD - FEB - POLITISKE MÅL FOR 

OPPVEKSTOMRÅDET 2021 - 2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya eldre og brukerråd har følgende innpill til Politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024: 

 

 

Vedlegg: 

 

- Saksfremlegg: Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024.  

- Forslag: Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

 

Vedlagt er saksfremlegg i sak om Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024.  

 

Saken var oppe i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 09.02.21, med følgende vedtak: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar forslag til politiske mål for oppvekstområdet 

2021-2024 for orientering. 

2. Kommunedirektøren sender forslag til politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024 på høring til Frøya 

ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og overordnet FAU, med høringsfrist 01.04.21. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur får saken til ny behandling i sitt møte 13.04.21, 

med høringsinnspill fra råd og utvalg nevnt i pkt. 2 

 

 

På bakgrunn av dette bes Frøya eldre og brukerråd komme med uttalelse på forslagene til mål for 

oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024.  

 

 

 

 



Saknr: 3/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

17.02.2021 

Arkivsaksnr: 

21/283 

Sak nr: 

3/21 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/21 Frøya eldre- og brukerråd 17.02.2021 

 

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Presentasjon av brukerombudet Connie Bonita Ramberg 

 Orientering om brukerundersøkelser fra Frøya sykehjem. Virksomhetsleder Ann Kristin 

Sandvik ca kl. 10.00 

 Orientering om CRPD ved leder FEB 

 Orientering om frikort for eldre med varig uførhet fra kommunedirektør 

 Orientering om årsmelding ved økonomisjef Roger Antonsen 

 Orientering om universell utforming av kommunehuset ved kommunedirektør.  

 FEB-årsmelding for 2020 ved økonomisjef Roger Antonsen.  

 Henvendelse fra Revmatikerforeningen angående fysioterapitjenesten.  

 Fleksibel busstransport ATB 

 

 

Vedlegg: 

 

- Rådhuset status universell utforming 

- Fleksibel transport AtB 

  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2759    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 09.11.20 OG PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.20 

GODKJENNES OM FRAMLAGT.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 09.11.20 og protokoll fra møte 30.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 09.11.20  

Protokoll fra møte 30.11.20  

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Håvard Holte Os Arkiv: C83  

Arkivsaksnr.: 21/260    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

HØRING I FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD - FEB - POLITISKE MÅL FOR 

OPPVEKSTOMRÅDET 2021 - 2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya eldre og brukerråd har følgende innpill til Politiske mål for oppvekstområdet 2021-

2024: 

 

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg: Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024.  

- Forslag: Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

Vedlagt er saksfremlegg i sak om Politiske mål for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-

2024.  

 

Saken var oppe i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 09.02.21, med 

følgende vedtak: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar forslag til politiske mål for 

oppvekstområdet 2021-2024 for orientering. 

2. Kommunedirektøren sender forslag til politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024 på 

høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og overordnet FAU, med høringsfrist 

01.04.21. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur får saken til ny behandling i sitt 

møte 13.04.21, med høringsinnspill fra råd og utvalg nevnt i pkt. 2 

 

 

På bakgrunn av dette bes Frøya eldre og brukerråd komme med uttalelse på forslagene til mål 

for oppvekstområdet i Frøya kommune 2021-2024.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Håvard Holte Os Arkiv: C83  

Arkivsaksnr.: 21/208    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

POLITISKE MÅL FOR OPPVEKSTOMRÅDET 2021 - 2024  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar forslag til politiske mål 

for oppvekstområdet 2021-2024 for orientering. 

2. Kommunedirektøren sender forslag til politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024 

på høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og overordnet FAU, med 

høringsfrist 01.03.21. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur får saken til ny behandling i 

sitt møte 09.03.21, med høringsinnspill fra råd og utvalg nevnt i pkt. 2 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til Frøya kommunes mål for oppvekstområdet 2021-2024. 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Frøya kommune har hatt politisk vedtatte mål for oppvekstområdet i kommunen for perioden 

2016-2020. Dette har dannet grunnlaget for rammeområdet og de underliggende 

virksomhetenes utviklingsplaner og utviklingsarbeid gjennom perioden. Perioden er nå over, 

og det er behov for å vedta nye mål for rammeområdet, for de 4 neste årene, 2021-2024. 

 

Kommunens fagfora i rammeområdet har de siste månedene jobbet med å utarbeide forslag til 

nye mål for rammeområde oppvekst. Disse fora er: 

- Forum oppvekst (FO): Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

skolene og barnehagene, representanter fra PPT, barnevern og helsestasjon, samt 

HTV fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, og virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Fagforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Utdanningsforbundet 

 



Bakgrunnsdokumenter og momenter som har dannet bakteppe for utarbeidelse av forslaget til 

mål er: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

- Kommunens 4-årsplan for oppvekstsektoren 2016-2020 

- Oppsummering og momenter fra kommunens oppvekstdebatt 24.09.20 

- Frøya kommunes Tilstandsrapport for oppvekst 2019/2020 

- Analysearbeid i kommunens fagfora knyttet til læringsresultater og 

brukerundersøkelser. 

 

Om målene og bakgrunnen for dem: 

Oppvekstområdet i kommunen har et bredt og komplekst tjenestebilde, fra barna starter i 

barnehagen til de går ut av grunnskolen. Barns læring og utvikling skal foregå ut fra det 

enkelte barns forutsetninger og behov. Samtidig er dette en kollektiv prosess i 

barnehageavdelingen eller klassen, og i skolen og barnehagen som helhet, som skal bygge på 

skolen og barnehagens samfunnsoppdrag. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling, som 

også barnehagene og skolene er en del av. Å lage felles mål for området er derfor 

utfordrende. Samtidig er det viktig å ha felles mål. Målene og tiltakene som er utarbeidet 

forsøker derfor å balanse mellom to ting: 

1. Å være tydelige og målbare, slik at de gir en tydelig retning for barnehagene og skolenes 

fokus i det videre utviklingsarbeidet. 

2. Ha en relativt åpen og veiledende tilnærming, som tar høyde for endringer i områdets 

utfordringsbilder og endringer i statlige styringsdokumenter og -signaler. 

 

De overordnede områdene og målene er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. 

Disse er uendret fra de målene som ble vedtatt i forrige periode. Eneste endring er at det er 

tatt inn et mål fra området «Natur, miljø og klima». Videre vil man se at det ikke er alle 

momenter og utfordringer som har stått og står på dagsorden for rammeområdet som er 

eksplisitt nevnt gjennom mål og tiltak. Dette er fordi det dette vil gjøre måldokumentet for 

stort og uhåndterbart. Samtidig er det gjort et forsøk på å la mål og tiltak favne såpass bredt 

at de tar inn over seg de fleste ting som tilstandsrapport, oppvekstdebatten i kommunestyret 

og liknende peker på.  

 

De politiske delmålene er forsøkt utformet med et tydelig utviklings- og prestasjonsfokus. 

Dette skiller seg noe fra målene i forrige periode, som var mer resultatfokusert. Dette er gjort 

med en tanke om at man gjennom gode prestasjoner og fokus på positiv utvikling vil oppnå 

gode resultater, mens man gjennom et for ensidig fokus på resultat kan risikere å miste fokus 

på de stegene og prosessene man må gjennom for å nå dit. 

 

De politisk vedtatte målene vil danne utgangspunkt for både rammeområdet som helhet og 

den enkelte barnehage og skoles arbeid med å utarbeide planer for det videre 

utviklingsarbeidet. Dette arbeidet vil både foregå i rammeområdets fagfora, og i personalet og 

samarbeidsforumene ved den enkelte virksomhet. Selv om de politiske målene vedtas med et 

4-årsperspektiv, vil dette arbeidet ha en årlig rullering. Dette for å ha prosesser som tar høyde 

for endringer i utfordringsbildet og styringssignaler, og fordi det ikke vil være mulig å ha et 

like stort fokus på alle områdene de politisk vedtatte målene peker på gjennom hele 4-

årsperioden. 

 

 

Vurdering: 



Forslagene til mål for oppvekstområdet er utarbeidet av kommunens fagforum før det 

forelegges HOOK. Det er ikke drøftet i noen av kommunens brukerråd. Kommunedirektøren 

innstiller derfor på at forslaget sendes på høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og 

brukerråd og Overordnet FAU, før det taes tilbake til behandling i HOOK, og videre til 

kommunestyret. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Målene bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.  

 

 

 

 

 



Forslag til Frøya kommunes mål for oppvekstsektoren, 2021-24
LEVEKÅR OG FOLKEHELSE
Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell
bakgrunn
Sånn vil vi ha det: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet. Barn og
unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritida

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Politiske føringer

Politiske delmål Tiltak

Skape helsefremmende
barnehager og skoler –
med fokus på både psykisk-
og fysisk helse

• Videreutvikle dettverrfaglige samarbeid mellom
rammeområdene, til beste for barn og unge.

• Videreutvikle SFO som arena for læring og utvikling.
• Uteområder som legger til rette for aktivitetog

læring.

• Utvikle et godttverrfagligkommunalt forum for samarbeid
mellom oppvekst og helse.

• ØYA: 0-24 samarbeidetog ABSOLUTT.
• Rutiner for samarbeid ved bekymring for barns/unge i Frøya

kommune skal videreutvikles, innarbeides og implementeres ved
alle enheter.

• Sosiallærerfunksjon ved alle skoler og barnehager.
• Økt fokus på utvikling av SFO, og implementering av nasjonal

rammeplan for SFO.
• Forbedre barnehagene og skolenes uteområder.
• Kulturskolens kompetanse og virkemidler innen inkludering tas i

bruk.
Øke barnas læringsutbytte
gjennom systematisk
satsning på å utvikle
grunnleggende ferdigheter

• Alle barn har god progresjon i læringog mestring
gjennom hele barnehage-og skoleløpet.

• Barn som opplever læringsutfordringer som bekymrer,
får tidlig og rett hjelp. Spesielt fokus på flerspråklige.

• Delta i regional kompetanseutvikling gjennom REKOM/DEKOM.
• Økt faglig samarbeid på tvers av rammeområdets

virksomheter.
• Bruke lærerspesialistene i kompetanseutviklingsarbeidet.
• Utarbeide kompetansestrategi.
• Implementere fagfornyelsen.

Øke foreldrekompetansen Alle foreldre skal ha arenaer der de kan oppleve støtte og
mulighet til å bygge nettverk.

• ØYA:
o ICDP-grupper
o felles foreldremøteplan med aktuelle tema

• Tilbud om norskkurs til flerspråklige foreldre.
• Styrke virksomhetenes-og overordnet FAUs rolle.



NATUR, MILJØ OG KLIMA
Overordnet mål: Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon.
Sånn vil vi ha det: Frøya forvalter og tar vare på mangfold av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene. Frøya er
fremtidsrettet og planlegger for de utfordringene som kommer med klimaendringene og bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Felles fokusområder

Politiske delmål Tiltak

Formidle kunnskap om natur
og miljø, spesielt til barn og
unge.

Barnehager og skoler i kommunen driver etter
prinsippene for bærekraftigutvikling gjennom fokus på
god miljøundervisning.

Styrke virksomhetenes arbeid med Grønt flagg sertifisering.
Barnehagene og skolene bidrar og deltar i kommunens miljøuke.

SAMFUNN, NÆRING OG KULTUR
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve
Sånn vil vi ha det: Frøya er et inkluderende samfunn. Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og frivilligheten. Frøya er et trygt sted å leve.

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Felles fokusområder

Politiske delmål Tiltak

Stimulere til at ungdom tar
høyere utdanning og at de
etablerer seg på Frøya

Alle barn og unge skal oppleve nærhet og stolthet til
egen kommune gjennom gode og lærerike opplevelser.
(“Glad i øya si”)

Partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv.
Systematisk bruk av nærmiljøet.
ØYA: #rollemodell
Videreutvikle rådgivningsfunksjonen i tett samarbeid med
næringslivet.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/283    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 Presentasjon av brukerombudet Connie Bonita Ramberg 

 Orientering om brukerundersøkelser fra Frøya sykehjem. Virksomhetsleder Ann 

Kristin Sandvik ca kl. 10.00 

 Orientering om CRPD ved leder FEB 

 Orientering om frikort for eldre med varig uførhet fra kommunedirektør 

 Orientering om årsmelding ved økonomisjef Roger Antonsen 

 Orientering om universell utforming av kommunehuset ved kommunedirektør.  

 FEB-årsmelding for 2020 ved økonomisjef Roger Antonsen.  

 Henvendelse fra Revmatikerforeningen angående fysioterapitjenesten.  

 Fleksibel busstransport ATB 

 

 

 

Vedlegg: 

 

- Rådhuset status universell utforming 

- Fleksibel transport AtB 
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