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Saknr: 10/20 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1057 

Sak nr: 

10/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

10/20 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.04.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.04.20 

 

 



Saknr: 11/20 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1059 

Sak nr: 

11/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

Q14 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

11/20 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2020 

 

HØRING - VURDERING OM PRIVATISERING AV KOMMUNALE VEGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll 

Saksframlegg 

Kart  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya formannskap har i møte den 25.05.20, sak 147/20 vedtatt å legge ut sak om vurdering om 

privatisering/nedklassifisering av kommunale veger til høring. 

Høringsfrist er satt til 01.09.2020. 

 

 



Saknr: 12/20 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1058 

Sak nr: 

12/20 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

240 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

12/20 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2020 

 

HØRING TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya eldre- og brukerråd tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport 1.tertial 2020 

Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020 

Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020 

Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert finans.  

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke 

ekstrainntektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften. 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

 «Prosjekt Rabben» 

 Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt) 

 Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene  

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet har 

gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å 

utvikle dette verktøyet for Frøya kommune. 

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for samme 

periode i 2019.  

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.  

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og 

måloppnåelse. Dette pga at HOOK ikke har møte før i august 2020. 

 



Saknr: 13/20 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1054 

Sak nr: 

13/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

13/20 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2020 

 

ELDRES DAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Notat 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Drøfting Eldres dag 

Invitere lag og foreninger 

 



Saknr: 14/20 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1055 

Sak nr: 

14/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

14/20 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2020 

 

ORIENTERING  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1057    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.04.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.04.20 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: Q14 &13  

Arkivsaksnr.: 20/1059    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

HØRING - VURDERING OM PRIVATISERING AV KOMMUNALE VEGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll 

Saksframlegg 

Kart  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya formannskap har i møte den 25.05.20, sak 147/20 vedtatt å legge ut sak om vurdering 

om privatisering/nedklassifisering av kommunale veger til høring. 

Høringsfrist er satt til 01.09.2020. 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 25.05.2020 

Sak: 147/20  Arkivsak: 17/1536 

 

SAKSPROTOKOLL - VURDERING OM PRIVATISERING/NEDKLASSIFISERING AV 

KOMMUNALE VEGER  

 

Vedtak: 

 
1. Frøya formannskap, med bakgrunn i prinsippet om likebehandling og samfunnsmessige 

interesser tilrår at de veier som tilfredsstiller en eller flere av følgende kriterier overføres til 

privat drifts- og vedlikeholdsansvar: 

 

 Vegen ligger utenfor tettbebygde strøk 

 Vegen har liten trafikk som ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomgangstrafikk 

 Vegen betjener ikke almenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter 

 Veger med lange vegstrekk som betjener få brukere 

 

2. Dette berører disse veiene og veistrekningene i Frøya kommune: 

 

 

 

 

 

 

1. Kjervågsundveien – fra avkjøring kirkegård og ut til endevei  

2. Heiaveien  

3. Hakkbuveien  

4. Veita  

5. Bua 

6. Kvistaveien 

7. Måsøvalveien 

8. Nordskaget – fra parkeringsplass skole og til endevei 

9. Tuvneset 

10. Dyrøy boligfelt 

11. Garnvikveien 

12. Sjønhalsen 

13. Dragsnesveien 

14. Vikasundveien 

15. Stølan 

16. Nesset boligfelt fra barnehage til endevei 

17. Stølan på Uttian 

18. Steinfjærveien 

19. Rabben boligfelt del I og II 

20. Bekkaelvaveien 

21. Rabbafeltet (1) 

22. Rabbafeltet (2) 

23. Nordhammarveien 

24. Rabbastien 

25. Doktorbakkan 

26. Gulldokkveien 

27. Hammarvikringen 

28. Samvirkeveien 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

29. Hamarvikbakkan 

30. Flatøyveien 

31. Flatvalveien  

32. Tøftistuveien 

33. Skuthauveien 

34. Varden 

35. Gjæsingen 

36. Sørburøy – fra skole og til endevei 

37. Fillingsnesveien 

38. Åkervikhauan (Dyrvik boligfelt) 

39. Nordskaget - Industriveien 

40. Gjetøy 

41. Myran 

42. Nordhammarvika industriområde 

43. Utfrøyveien – vei til Nutrimar 

 

2. Forslaget legges ut på høring til 01.09.20 og kunngjøres i henhold til kommunens rutiner. I 

kunngjøringen bes aktuelle eiendommer/innehavere fremlegge evt dokumentasjon av avtaler med 

offentlige myndigheter om veihold. 

 

3. Saken fremmes for ny behandling i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester etter 

høringsfristens utløp. Saken legges frem for endelig behandling i kommunestyret. 

 

4. Hovedplan for vei skal revideres. Dersom det blir behov for ekstern bistand, legges dette inn i 

driftsbudsjett 2021. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 25.05.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

Rep. Olaf Reppe tiltrådde i behandling av saken. 

 

Følgende omforente forslag til endring i pkt. 2 ble fremmet: 

 

Forslaget legges ut på høring til 01.09.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: Q14  
Arkivsaksnr.: 17/1536  Dato: 23.01.2020. 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

 
VURDERING OM PRIVATISERING/NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya formannskap, med bakgrunn i prinsippet om likebehandling og samfunnsmessige 
interesser tilrår at de veier som tilfredsstiller en eller flere av følgende kriterier overføres til 
privat drifts- og vedlikeholdsansvar: 

 

 Vegen ligger utenfor tettbebygde strøk 

 Vegen har liten trafikk som ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye 

gjennomgangstrafikk 

 Vegen betjener ikke almenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter 

 Veger med lange vegstrekk som betjener få brukere 

 

2. Dette berører disse veiene og veistrekningene i Frøya kommune: 

 

1. Kjervågsundveien – fra avkjøring kirkegård og ut til endevei  

2. Heiaveien  

3. Hakkbuveien  

4. Veita  

5. Bua 

6. Kvistaveien 

7. Måsøvalveien 

8. Nordskaget – fra parkeringsplass skole og til endevei 

9. Tuvneset 

10. Dyrøy boligfelt 

11. Garnvikveien 

12. Sjønhalsen 

13. Dragsnesveien 

14. Vikasundveien 

15. Stølan 

16. Nesset boligfelt fra barnehage til endevei 

17. Stølan på Uttian 

18. Steinfjærveien 

19. Rabben boligfelt del I og II 

20. Bekkaelvaveien 

21. Rabbafeltet (1) 



22. Rabbafeltet (2) 

23. Nordhammarveien 

24. Rabbastien 

25. Doktorbakkan 

26. Gulldokkveien 

27. Hammarvikringen 

28. Samvirkeveien 

29. Hamarvikbakkan 

30. Flatøyveien 

31. Flatvalveien  

32. Tøftistuveien 

33. Skuthauveien 

34. Varden 

35. Gjæsingen 

36. Sørburøy – fra skole og til endevei 

37. Fillingsnesveien 

38. Åkervikhauan (Dyrvik boligfelt) 

39. Nordskaget - Industriveien 

40. Gjetøy 

41. Myran 

42. Nordhammarvika industriområde 

43. Utfrøyveien – vei til Nutrimar 

 
2. Forslaget legges ut på høring i 6 uker og kunngjøres i henhold til kommunens rutiner. I 

kunngjøringen bes aktuelle eiendommer/innehavere fremlegge evt dokumentasjon av 

avtaler med offentlige myndigheter om veihold. 

 

3. Saken fremmes for ny behandling i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester etter 

høringsfristens utløp. Saken legges frem for endelig behandling i kommunestyret. 

 

4. Hovedplan for vei skal revideres. Dersom det blir behov for ekstern bistand, legges dette inn 

i driftsbudsjett 2021. 

 
 
Vedlegg: 

1. Kart over de aktuelle veier og veiområder. 

 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Sak om kriterier for kommunale veger ble så tidlig som i 1983 behandlet av Frøya kommunestyre 
som besluttet at det skulle settes ned et utvalg som skulle se på hvilke kriterier som skulle legges til 



grunn ved klassifisering av kommunale veger.  Utvalget la frem sak som ble behandlet av Frøya 
kommunestyre i møte den 4. juli 1985, sak 60/85 og hvor følgende vedtak for status kommunal vei 
ble lagt: 
 
Pkt. 1 – Veg fram til skoler, almenningskaier, gravplasser, barnehager og andre kommunale   
institusjoner/tiltak. 
Pkt. 2 – Veg hvor det forekommer offentlig rutebefordring (buss) 
Pkt. 3 – Gjennomgående grendaveger 
Pkt. 4 – Hovedveger i kommunale boligfelt. 
Pkt. 5 – Veger som utelukkende tjener som adkomst til boliger blir vanligvis ikke vurdert som   
             kommunal veg dersom det for enhver husstand ikke blir mer enn en gjennomsnittlig  

 veglengde på 150 meter.  En gjennomsnittlig veglengde mer enn 150 meter pr 
 husstand, vurderes det om skal klassifiseres som kommunal veg eller om det skal ytes   
metertilskudd til vegen.  For kortere gjennomsnittlige veglengde må det være en eller  
annen form for offentlig interesse eller spesielle sosiale forhold.  Dette må drøftes og 
avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 

 
Ovennevnte vedtak er ikke opphevet og er dermed gjeldende pr. dato. 
 
Når det gjelder vedtakets pkt 5 erfares det at disse vilkår ikke er fulgt opp.  Dette kan skyldes at 
oppfyllelsen av disse vilkår er tilnærmet uhåndterlig eller svært ressurskrevende med tanke på at 
eventuell endring av eiendommens status fra bolig til fritisbolig er gjort, nybygg er oppført, bygning 
er revet, det er etablert næringsvirksomhet etter vedtak osv.   Videre er det ikke gjort opptak av 
privat vei til kommunal vei eller ytet tilskudd basert på disse forutsetningene. 
 
Det fremkommer ikke i vedtaks form at kommunens økonomi er bakgrunnen for bestilling av 
utredning med vurdering om å privatisere kommunale veier, men hvor 
likhetsprinsippet/likebehandling skal være rådende.  Rådmannen baserer derfor den videre 
saksvurdering knyttet til likhetsprinsippet blant innbyggere/brukere og samfunnsinteresser 
(herunder også økonomi) 
 
Lovhjemler som har relevans i saken 
 
Det er i all hovedsak veilovens bestemmelser som kommer til anvendelse i forbindelse med 
nedlegging av kommunale veier 

 Veglova § 1 definerer offentlig veg som «veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og 

som blir halden vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle 

andre veger eller gater blir i denne lova rekna for private.»  

 Veglovens § 7 – hvor kommunen kan gjøre vedtak om at kommunal vei skal legges ned. 

 Veglovens § 8 – hvor kommunen kan gjøre vedtak om at veien skal legges ut til bruk som 

privat veg med privat drifts- og vedlikeholdsansvar. 

 Veglovens § 54 – som fastsetter bestemmelser om at eiere og brukere av felles privat 

adkomstveg skal betale driftsutgifter til veien(e) i forhold til bruken. 

 Veglovens § 55 – som fastslår at de som har plikter etter § 54 skal utgjøre et veilag. 

 Veglovens § 56 – som omfatter bestemmelser om at kommunen skal avgjøre om det skal 

kreves bompenger for ferdsel på privat vei samt fastsette avgiftens størrelse og vilkår for 

bompengebruken. 

 
Privatisering av kommunale veier har i løpet av de siste 20 årene vært et tema i mange kommuner, 
og flere kommuner har valgt å nedklassifisere kommunale veier til privat vei. Det er lagt til grunn 



ulike vilkår av definisjoner på hva som skal være kommunalt ansvar kontra privat ansvar.   Dette 
avhenger av den enkelte kommunes etablerte infrastruktur, geografisk tetthet m.m. 
 
Vedlikehold av vei er et tema som opptar de fleste innbyggere i kommunene, og har engasjert 
mange i debatten om nedklassifisering av kommunal vei til privat veg.  Dette er også forståelig da 
den enkelte bruker får en økonomisk forpliktelse i tillegg til andre offentlige avgifter som er 
besluttet, enten via særlovgivning eller ved forskrift. 
 
Den samme utfordring (økonomi) opplever kommunene ved at det i Statsbudsjettet ikke overføres 
øremerkede midler til drifting av veier, og hvor kommunene opplever at flere og flere oppgaver i 
samfunnet tillegges kommunen med ansvar av tjenesteyting og forvaltning av de ulike behov og 
forpliktelser overfor innbyggerne.  Her kan bl.a. nevnes helsetjenester, skole, barnehage, kultur- og 
friluftsliv, næringsutvikling, osv. 
 
For tjenesteytingen innenfor fagområdene f.eks vann, kloakk, og avfallshåndtering har kommunene 
adgang til å kreve avgift jfr særlovgivningen/forskrifter med tilhørende gebyrregulativ, og til 
selvkost. 
 
Vegloven har imidlertid ikke noen bestemmelse som gir kommunen adgang til å kreve avgift for 
veivedlikehold på kommunal vei. 
 
De kommunale veiene i Frøya kommune blir dårligere år for år grunnet manglende bevilgninger til 
drift og vedlikehold.  De midlene som avsettes til investeringer kan stort sett benyttes til 
nyasfaltering og årlige bevilgninger utgjør asfaltering av ca 600-800 m.   Plan for utbedring og 
vedlikehold av kommunale veger av 08.11.2018 viser et kapitalbehov på nesten 9 millioner, og 
ønsket standard på vegene med forsterking og asfaltering på alle grusveger er estimert til 23,5 
millioner kroner.   I tillegg er Fillingsnesveien på 4,3 km, Beinskardet på 2,2 km og Dyrvik boligfelt 
med 600 meter tilkommet.  Kommunen har da pr dato 52,5 km veg som skal driftes og 
vedlikeholdes. 
 
 
Tidligere politiske behandinger i saken: 
 
Sak 37/17 – Hovedutvalg for Drift – møte 06.06.2017 
 
Prioriteringer vedrørende vedlikehold og oppgradering av kommunale veger, eventuell 
nedklassifisering av kommunale veier 
 
Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen innhenter ekstern bistand på revidering av vedlagte forslag til hovedplan for 

kommunale veger fra 2009.  Det ønskes også at den eksterne bistanden kommer med forslag til 

kriterier for eventuell nedklassifisering av kommunale veger.  Kostnaden finansieres av ubrukte 

midler fra asfaltering kommunale veger – investeringsbudsjettet. 

2. Vegen til Nabeita industriområde asfalteres snarest.  Kostnaden finansieres av ubrukte idler fra 

asfaltering kommunale veger i investeringsbudsjettet samt fra budsjettet til VA. 

 

3. Det foreslås avsatt 4 mill. kr årlig utbedring, forsterking og asfaltering, av kommunale veger til 

ønsket nivå er oppnådd.  Rådmann legger inn dette i neste års budsjett og økonomiplan. 

Vedtak:  

1. Rådmannen rullerer hovedplan for kommunale veier.  



Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.  
2.    Vegen til Nabeita industriområde asfalteres snarest. Kostnaden finansieres av ubrukte  

                    midler fra asfaltering kommunale veger i investeringsbudsjettet samt fra budsjettet til  
       VA.  
       Enstemmig.  
2. En vurdering av endring av status av kommunale veger til private bestilles.Kriterier for  

dette bør ligge i hovedplan for kommunale veier. 
Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.  

 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 06.06.17:  
 
Følgende forslag til endring i pkt. 1 og pkt.3 i vedtak ble fremmet av Ap:  
1. Rådmannen rullerer hovedplan for kommunale veier. 

Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt H og Frp.  
2. En vurdering av endring av status av kommunale veger til private bestilles. Kriterier for 

dette bør ligge i hovedplan for kommunale veier.  
Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt H og Frp.  

 
Rådmannens forslag:  
1.  Rådmannen innhenter ekstern bistand på revidering av vedlagte forslag til hovedplan 

for kommunale veger fra 2009. Det ønskes også at den eksterne bistanden kommer 
med forslag til kriterier for eventuell nedklassifisering av kommunale veger. Kostnaden 
finansieres av ubrukte midler fra asfaltering kommunale veger- investeringsbudsjettet.  
Falt med 2 mot 4 stemmer avgitt av Ap.  

2  . Vegen til Nabeita industriområde asfalteres snarest. Kostnaden finansieres av ubrukte  
midler fra asfaltering kommunale veger i investeringsbudsjettet samt fra budsjettet til 
VA.Enstemmig.  

2. Det foreslås avsatt 4 mill. kr årlig til utbedring, forsterking og asfaltering, av kommunale 
 veger til ønsket nivå er oppnådd. Rådmann legger inn dette i neste års budsjett og 
økonomiplan  
Falt med 2 mot 4 stemmer avgitt av Ap.  

 
 

Sak 45/17 – Hovedutvalg for drift – møte 19.09.2017. 
 
Vurdering om enkelte kommunale veier bør bli private 
 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar at følgende kriterier skal legges til grunn for endring av status fra 
kommunale veger til private: 
- Veger fram til offentlige bygninger og anlegg 

- Eksisterende kommunale veger som er regulert som offentlig veg 

- Veger fram til definerte utfartssteder 

- Veger fram til kirker, kirkegårder og minnesmerker 

- Veger fram til industrivirksomhet 

- Eksisterende kommunale veger i Øyrekka 

Alle vedtak om omklassifisering av kommunale veger til private veger legges fram for 
kommunestyret for endelig godkjenning. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes  



Enstemmig.  
 

Behandling:  Hovedutvalg for drifts behandling i møte 19.09.17:  
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:  
Saken utsettes.  
Enstemmig. 

 
Drøfting i Hovedutvalg for Drift – 20.11.2018 
RULLERING AV HOVEDPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG EN   VURDERING AV KOMMUNALE VEIER 
TIL PRIVATE (vedlagte saksfremlegg ble skrevet men ikke fremmet til politisk behandling) 
 
Saksframlegget ble drøftet i Hovedutvalg for drift i møte den 20.11.2018 og hvor følgende innspill 
fra hovedutvalget ble protokollert: 

 
1. En vurdering hvordan Hitra har gjort det 

2. Beholde veigrunn, veilag som vedlikeholder veien – sjekkes juridiske 

3. Veier til industriområder 

4. Beholde kommunale veier 

5. Veier med kun hytteeiere 

6. Oversikt kommunale veier, og hvem bor der/antall? 

7. Har et vedtak tilbakevirkende kraft? 

8. Hva med f.eks Hjemmetjenesten? 

9. Ha en pott der innbyggere kan søke om tilskudd 

10. Mest mulig rettferdighet skal gjelde – likhetsprinisippet – hvordan få til dette best mulig? 

11. Er det mulig å søke refusjon fra oppsittere for vegvedlikehold? 

12. Veier ut til grender beholdes, definisjon av «Hva er en grend» ? 

13. Samkjøre vedlikehold med flere aktører i områdene (Eks. TrønderEnergi, kommune,  

private eiere) 

 
Rådmannen viser til nedenstående besvarelse på disse innspillene punkt for punkt. 
 

 
1. Vurdering om hvordan Hitra har gjort det: 

 
Debatten vedr privatisering av kommunale veger i Hitra startet allerede i 2001 og kommunestyret 
vedtok under budsjettbehandlingen for årsbudsjett 2002 å «spare» 500’ ved å privatisere 
kommunale veger.  I dette vedtaket var det ikke framarbeidet hvilke veger som skulle 
nedklassifiseres til privat veg.  Det ble etter at utredninger var gjennomført foreslått å privatisere 
2/3 av kommunale veger, nærmere bestemt 38 km veg for å nå den vedtatte innsparingsramme. 
Saken hadde mange prinsippielle forhold og politiske drøftinger.  
 
Rådmannens forslag om hvilke veger som ble foreslått nedklassifisert ble lagt ut på høring og det 
fremkom mange innspill og motforestillinger til forslaget. Saken ble flere ganger politisk behandlet 
før endelig vedtak ble fattet av Hitra kommunestyre i 2008 om å nedklassifisere flere kommunale 
veier, herunder adkomstveier i kommunale regulerte boligfelt, unntatt de veier som var knyttet til 
offentlige tjenester så som; skole, barnehage, skoleskyss, ymse næringsområder, sentrumsarealer, 
gravplasser, kirker og kirkegårder, offentlige bruer og parkeringsplasser, fiskerihavner m.v.  På de 
kommunale veger hvor det var skoleskyss ble det vedtatt at disse skulle forbli kommunale veger så 
lenge det var skoleskyss. 
 



I vedtaket framkom det at ved endring av forutsetningene (f.eks at en kommunal vei ikke har 
skolebarn lengre, omklassifiseres til privat vei) skulle det iverksettes endring med varsel til eiere og 
brukere/oppsittere om nedklassifisering fra kommunal til privat vei. 
   
Dette er en krevende oppgave da kommunen kontinuerlig må holde seg orientert om det er barn 
med krav om skoleskyss som bebor strekningen.  
 
Et annet moment kan være at det oppfattes urettferdig at kommunen, så lenge veien har status som 
kommunal vei, drifter og holder veien i forholdsvis bedre stand enn hva de private har anledning til, 
eller på den annen side ikke har hatt økonomi til å ha tilfredsstillende vedlikehold, og derav 
overfører en langt dårligere vei enn utgangspunktet var i 2008. 
 

 Vedtak ble gjort i medhold av Veglovens § 8 med overføring av vedlikeholds- og driftsansvar 

til private. 

 

 Etter vedtaket i kommunestyret kom det mange henvendelser fra brukere og oppsittere om 

hvordan veiene skulle driftes og vedlikeholdes. Hvem var det sitt ansvar å organisere dette? 

Hva når noen brukere av veien ikke ville delta på ordningen?  Det var ønskelig at kommunen 

skulle innta meglerrollen mellom partene.  Der hvor kommunen selv hadde boliger på privat 

vei var det forventet at kommunen skulle være medlem i veilagets styre osv.  Kommunen 

hadde over flere år mye ressursbruk på henvendelser og veiledning overfor disse.  Det ble 

etter hvert opprettet veilag på de ulike veistrekninger og hvor det ble utarbeidet vedtekter.  

Vedtektene er ulik fra veilag til veilag, men forutsetningene og bestemmelsene i Vegloven 

er førende.  De fleste veilag har vedtatt en årsavgift for hver boenhet og i de tilfeller 

kommunen har boliger/boenheter eller andre kommunale anlegg (eks høgdebasseng) på 

veien, betaler kommunen årsavgift i tråd med bestemmelsene i vedtektene.  Ordningen har 

etter en viss innkjøringsfase vist seg å fungere bra. 

 

 Det er ikke kartlagt eierskap på veigrunnen eller belyst om kommunen fortsatt skal være 

eier i de tilfeller kommunen eier veigrunnen eller om den skal ommatrikkuleres, dvs 

overføres veilaget eller andre rettighetshavere.  Kommunen har hatt henvendelser fra 

private veilag i sak der kommunen via nærliggende reguleringsplan har tillatt bruk av privat 

vei som tilkomst til utbygger.  Saksbehandler er ikke kjent med utfallet av denne 

henvendelsen. 

 
2. Beholde veigrunn, veilag som vedlikeholder veien – sjekk det juridiske  

 
Nedlegging av kommunale veier vil nødvendigvis skape stor motstand blant brukerne av veien.  
Dette fordi brukerne vil få et redusert tjenestetilbud, noe som vil oppfattes som urettferdig i forhold 
til andre brukere av kommunale veier.  I den forbindelse bør det legges opp til en mest mulig 
likebehandling sett i forhold til andre private veier i nærområdet med sammenlignbar funksjon.  Det 
vil si at veienes funksjon i stor grad er bestemmende for veiens status.  Videre er det av stor 
betydning at nedleggelse av veier medfører marginale samfunnsmessige konsekvenser. 
 
En annen følge av nedlegging av kommunale veier er at det i utgangspunktet vil ramme utkantene, 
mens sentrumsområdene i stor grad vil bli som i dag.  Her er det som oftest både mye 
gjennomgangstrafikk og regulert til offentlig vei.  I den grad det er mulig bør det søkes en størst 
mulig likebehandling sett i forhold til andre kommunale veier.   
 



Det vil si at det er veiens funksjon som i stor grad blir bestemmende for veiens status.  Samleveier 
og adkomstveier i sentrum, sentrumsnære områder og tettbebygde områder bør som hovedregel 
ha status som kommunal vei.  Dette fordi disse veiene utgjør viktige elementer i et rasjonelt vei og 
transportsystem i kommunen.  Videre vil veiene dekke samfunnsnyttige og almenne behov i forhold 
til sentrumsnære og viktige offentlige og private virksomheter så som; kollektivtrafikk, rådhus, 
skoler, barnehager, kulturhus, sykehjem, omsorgsboliger, offentlige kaier og havner, forretninger, 
kontorer m.v..  
  
 
Hvilken standard bør de vegene som nedlegges som offentlig veg ha? 
Kommunen har ingen rettslige forpliktelser til oppgradering av vegstandard før en kommunal 
nedleggelse med mindre det er inngått en skriftlig avtale om at en veg skal ha en viss standard.  
Rådmannen er ikke kjent med at kommunen har inngått slike avtaler. 
 
 
Rettslig grunnlag for evt privatisering av kommunale veger: 
Det rettslige utgangspunktet er Veglovens § 7 tredje ledd hvor kommunen kan fatte vedtak om at 
kommunal vei skal legges ned.  Offentlig veg som blir nedlagt, blir privat vei.  Dette følger av 
definisjonen i Veglovens § 1, der alle andre veier enn de som er offentlige, er private.  
 
Et vedtak om nedlegging av offentlig veg etter Veglovens § 7 eller overføring av vedlikeholds- og 
driftsansvar etter Veglovens § 8 er ikke ansett som et forvaltningsvedtak etter Forvaltningslovens § 
28, men som et politisk vedtak om at kommunen ikke lenger vil påta seg omkostninger og ansvaret 
med å holde veien åpen som offentlig vei. 
  
Dette innebærer blant annet at de av kommunen sine innbyggere som berøres av vedtaket ikke har 
rett til forhåndsvarsel eller klagerett på vedtaket.  Dette innebærer dermed at kommunen står fritt 
til å bestemme om og i tilfelle hvilke veier som kan legges ned som kommunale veier.   
 
Kommunen vil likevel være bundet av alminnelige prinsipper om saklighet.  Hensyn til kommunen 
sin økonomi vil utvilsomt være et saklig hensyn ved vurdering av om en kommunal vei skal legges 
ned. 
 
Når det gjelder spørsmålet om nedleggelse av regulerte offentlige veier, det vil si veier der det 
finnes en reguleringsplan og denne sier offentlig veg, vil rådmannen anføre at det må gjennomføres 
en omregulering av vei fra offentlig til privat hvis veien nedklassifiseres til privat vei.  Det vil derfor 
være en omfattende prosess med nedleggelse av disse veiene.  
 
Veiens status må i så tilfelle sjekkes i hver enkelt reguleringsplan.  Det antas at en eventuell 
formålsendring i reguleringsplanen anses som mindre vesentlig og med en kostnad på i underkant 
av 8.000 pr plan og med en høringsfrist på èn til to uker.  Men, hvis det kommer inn klage på 
høringen, utløser dette full høringsrunde med 6 ukers frist og kostnader knyttet til arealene i hver 
plan.  Gjennomføring med nedklassifisering av kommunal vei i regulerte områder kan dermed 
utløse en omfattende, kostnads- og ressurskrevende prosess.  
Men, kommunen kan gjennom vedtak kun overføre vedlikeholdsplikten, og ikke overføre eierskapet 
til vegkroppen, jfr Veglovens § 8. 
 
Ved at kommunen opprettholder eiendomsretten til veigrunn for veier som privatiseres, gis 
kommunen en stor innflytelse over forhold knyttet til veiene og hvem som skal gis adgang til å 
bruke disse.  Av den grunn bør kommunen opprettholde hjemmelen til grunnen til veiene som evt. 
nedlegges.  Kommunen har derav muligheten til fastsettelse av vilkår om f.eks at veier som 



nedlegges skal være åpen for allmenn ferdsel.  Veiene vil da være åpne for for nødvendig transport 
for utrykningskjøretøy, post- og renovasjonsbiler, skoleskyss etc.  

 

3.Veier til industriområder 
 

Vegnavn i tråd med brøyteavtaler 

 

Det etterspørres oversikt til industriområder,  Rådmannen velger også å ta med annen 

næringsvirksomhet i oversikten. 

 

Industri/produktiv næringsvirksomhet 

3.1.1. Nabeita industriområde – næring/offentlig (Hamos, Tensio, ElektroTeam, Driftshall Frøya       

kommune, bilverksted/bensinstasjon) 4 vegstrekninger – samlet 360 m  

3.1.2. Hammarvik næringspark – næringsvirksomhet – (Bewi, Scales, Frøya    

transportsenter,bobiltømmestasjon) 

3.1.3. Hamarvik kai – næringsvirksmhet (alt. tilførselsvei til Bewi, Scales, Frøya transportsenter, 

bobiltømmestasjon) 

3.1.4. Nordskag industriområde – næringsvirksomhet (Salmar, Nutrimar) – 900 m 

3.1.5. Nesset kai – offentlig – almenningskai og adkomst til Frøya næringspark– 303 m 

3.1.6. Sætervågen – næring/offentlig  (Seahell/fiskerikai) – to vegstrekninger – samlet 337 m 

3.1.7. Flatøya – næringsvirksomhet (Måsøval fiskeoppdrett – landbase m.m. – 868 m) 

3.1.8. Tuvnes – næringsvirksomhet/offentlig – Landbase Salmar/almenningskai – 895 m 

3.1.9. Måsøyvalen – næring og uteleievirksomhet (fiskeoppdrett og utleievirksomhet) – 830 m 

3.1.10. Sistranda havn – 2 vegstrekninger – samlet 491 + 56 m 

3.1.11. Ørnflaugvågen – næringsvirksomhet (Ørnli Slip) landbase Mowi, almenningskai – 1190 m 

3.1.12. Flatval kai – næring – utleievirksomhet – liggekai brønnbåter – 580 m 

3.1.13. Gjetøy-Storaursøy – næringsvirksomhet (feltstasjon, landbase oppdrett, utleievirksomhet – 

1480 m 

 

 

 

Næringsvirksomhet/turisme/gårdsbruk/kultur 

3.1.14. Dragsnes – næringsvirksomhet (utleievirksomhet) gårdsbruk (sauehold)  

3.1.15. Svellingen – næringsvirksomhet (turisme Håkon Vikaskag)  

3.1.16. Stabben –utleievirksomhet næring (Titran rorbuer) kulturminner (Stabben Fort)  

3.1.17. Sula bo og servicesenter – Næringsvirksomhet (utleie) 

3.1.18. Vikasundet – næringsvirksomhet (Per Wågø AS)  

3.1.19. Bua – næring – utleievirksomhet 

3.1.20. Hamarvik S-lag – næring og boliger   

 

Offentlig virksomhet/anlegg 

Oppvekstsentre/barnehager 

3.1.21. Nabeita skole – offentlig  

3.1.22. Sistranda skole – offentlig  

3.1.23. Nordskag  boligfelt – oppvekstsenter – offentlig  

3.1.24. Dyrøy skole – offentlig  

3.1.25. Mausund skole – offentlig  

3.1.26. Sørburøy – offentlig – skole  



3.1.27. Nesset boligfelt – offentlig – barnehage –to vegstrekninger  

3.1.28. Beinskardet – offentlig og privat – (barnehage, omsorgsboliger, private boliger)  

 

Rådhus/forretninger/offentlige kontorer m.m. 

3.1.29. Rådhuset  – 2 vegstrekninger 

3.1.30. Sistranda sentrum – offentlige kontorer  og forretningsvirksomhet  

3.1.31. Siholmen – offentlige kontorer – Voksenopplæringa/Flyktningetjenesten 

3.1.32. Hamarvika – driftshall – offentlig bygning 

 

Sykehjem/omsorgsboliger 

3.1.33. Frøya sykehjem – offentlig  
3.1.34. Beinskardet omsorgsboliger – offentlig  

 
Avfallsdeponi 

Kvisten søppelplass – offentlig – 1180 m 

 

Brannstasjoner 

3.1.35. Nordskag brannstasjon  

3.1.36. Sistranda brannstasjon  

3.1.37. Mausund brannstasjon 

3.1.38. Sula brannstasjon 

 

Gravplasser/kirkegårder 

3.1.39. Nordhammarvika gravplass 

3.1.40. Sletta kirkegård  

3.1.41. Setervolden gravplass  

3.1.42. Kveldro gravplass  

3.1.43. Måøy gravplass  

3.1.44. Titran kapell  

3.1.45. Loknes gravplass 

3.1.46. Håvik gravplass 

3.1.47. Sula kirkegård 

 

Kaier/broer/molo 

3.1.48. Sandvik havn – almenningskai  

3.1.49. Bogøy/Smaløy – bro 

3.1.50. Bremnes  – almenningskai  

3.1.51. Sula – molo  

3.1.52. Nesset kai – almenningskai 

3.1.53. Sætervågen kai – almenningskai og fiskerikai 

3.1.54. Sistranda kai - fiskerikai 

3.1.55. Gjetøy bro 

3.1.56. Storaursøya bro 

3.1.57. Sula – almenningskai 

3.1.58. Titran – fiskerikai 

3.1.59. Sørburøya – almenningskai 

3.1.60. Gjæsingen – almenningskai 

3.1.61. Ørnflaugvågen - almenningskai 



 

Friluftsliv 

3.1.62. Kjervågsund – utsiktspunkt  

 

Pivat barnehage 

3.1.63. Sistranda gml brannstasjon (privat barnehage – Kystbarnehagen  

Kommunen brøyter adkomstveg og parkeringsplass – det kreves refusjon for brøyting av 

parkeringsplass. 

 

4  Beholde kommunale veger  
 
Kriteriene for hvilke veier som bør forbli kommunale og hvilke veier som bør overføres til privat 
drift er basert på en nøye vurdering utifra de vilkår som er vurdert opp mot likhetsprinsippet, 
samfunnsmessige interesser og kommunens økonomi. 
 
Det anses fullstendig upraktisk å tenke seg at veier i sentrumsområer og i tettbebyggelse skal være 
private veier med bompengeordninger. 
Det har opp gjenom årene ikke vært en klar strategi over hvilke veier som skulle være kommunale, 
her er det nok tilfeldighetene som har spilt inn i uregulerte områder. 
 
I regulerte områder, der kommunen enten er eier eller har tatt initiativ til reguleringen (f.eks 
boligfelt) har det gjennom reguleringsbestemmelsene vært føringer for at veien skulle være 
kommunal med tilhørende driftsansvar.  Dette er også tilfelle i mange næringsområder enten i 
kommunal regi eller ved samarbeidsavtaler mellom partene. 
 
Rådmannen er av den formening at kommunen har påtatt seg samfunnsansvaret med å 
tilrettelegge og etablere bolig- og næringsområder i en bred akse i kommunen, men hvor det ikke 
vil være like naturlig at det offentlige påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret etter ferdigstillelse.  
Sett i perspektiv til likebehandling vil det være slik også for private utbyggere, at 
etableringskostnader med opparbeidelse er et aspekt, drift- og vedlikeholdskostnader  et annet, og 
som ikke er innberegnet ved kjøp av tomt/arealer.   
 
For å se dette i et annet lys, blir det sammenlignbart ved at å betale inn anleggsbidrag til f.eks 
strømleverandør, er det ikke dermed sagt at vi slipper å betale strømforbruket. 
 
Ved siste endring i Veglova – LOV-2018-06-15-38  med ikrafttredelse  fra 20.07.2018 §54  er det 
imidlertid bestemt at det på privat vei påhviler eier, bruker eller den som har bruksrett å holde 
veien i forsvarlig og brukbar stand.  I forskrift om slamtømming i Frøya kommune er det satt vilkår 
for veistandard for denne tjenesteytingen, det forutsettes derfor at vilkårene i § 54 skal ivaretas ved 
forskriftens bestemmelser om veien er kommunal eller privat. 

 

 

5. Veier med kun hytteeiere 
Ingen av de kommunale veiene har bare hytteeiendommer som benytter veien. 

 

 

6.Oversikt kommunale veger og hvem bor der/antall 



Komplett oversikt over alle kommunale veier følger som vedlegg til denne sak, og det vises også 

til ovenstående oversikt unntatt boliger og fritidsboliger.  Det bemerkes at det ved telling av 

antall boliger kan boligene ha flere boenheter.  Dette er ikke kartlagt.  Når det gjelder spørsmål 

om antall personer som bor der, er det ikke adgang til å opplyse dette mtp Lov om personvern. 

 

Veinavn Bolig Fritidsbolig Skoleskyss Offentlig 
 
Gårdsbruk Næringsdrivende 

Kjærvågsundveien 2 6    1     

Heivein 8 8         

Hakkbuveien 2 1       1 

Veita 14 23         

Tiran Kapell 2     1     

Stabbveien 6 19       1 

Håvika 0 0         

Titranveien -Kvisten avfallplass 0 0   1     

Bua 6 7       1 

Kvistaveien 14 17         

Måsøvalveien 14 7       2 

Nordskag skole 11     1     

Tuvneset 4 4       1 

 
       

Setervolden gravplass 0 0   1     

Bremnesveien 24 11   2     

Sandvikveien 5 7   1     

Kveldro 1 2   1     

Dyrøya boligfelt m/vei til 
Seashell 14 4       2 

Dyrøy skole 16 2   1     

Garnvikveien 7 6         

Sjønhalsen 11 3       1 

Dragsnesveien 7 15       1 

Vikasundveien 17 11       1 

Svellingen 14 1       1 

Sletta kirke/Skagan 5 3   1     

Stølan 17 5         

Nesset boligfelt 14     1     

Nesset kai 11 2   1   3 

Stølan på Uttian 18 10       1 

Steinfjærveien 20 9       1 

Siholmen 1     1   4 

Rabben boligfelt I og II 51           

Nordhammervik gravplass 0 0   1     

Sykehjemsveien 5 0   1     

Nordhammarveien 45 3         



Doktorbakkan 13 3         

Gulldokkveien 24 4         

Hammarvikringen 34 6       3 

Samvirkeveien 26 0       1 

Hamarvikbakkan 16 0         

Nabeitveien 6 8   1   4 

Flatøyvien 30 7       1 

Flatvalveien 33 5 X     3 

Loknesveien 4 9    1     

"Sula sykestue" Tøftistuveien 1 6       1 

Skuthauveien 12 10         

Sula-Moloveien 0 0    1     

Gjetøy/Storaursøya 3 12   1   3 

Aursøya 33 21       3 

Synnvikveien 10 2   1     

Måøyveien  2 1         

Varden 5 0    1     

Gjæsingen 3 37         

Sørburøy 15 18   1   2 

Innersian 0 0   2     

Ørndalsveien 1     1     

Øverveien 35 1         

Mellomveien med 
internatbakkan 48 0   1   2 

Rådhusgata 0 0   1     

Beinskardet (alle veier) 46 0   3     

Fillingsnesveien 13 58      1   

Åkervikhauan 14 0         

Nordskag industriområde 1 3       2 

              

  

 
7.Har et vedtak tilbakevirkene kraft? 
Rådmannen er litt usikker i hva som er tanken bak dette spørsmålet, men en eventuell 
nedklassifisering av kommunal veg har ikke tilbakevirkende kraft mtp økonomiske forhold. 

 

8. Hva f.eks med Hjemmetjenesten 
P.t. har hjemmetjenesten brukere på 24 av 63 kommunale veier. Det vil variere hvilke veier som 
beferdes utifra tjenestebehov til den enkelte innbygger. 

 

9. Ha en pott der innbyggere kan søke om tilskudd 

Frøya kommune har ingen ordning med driftstilskudd til private veier.  Kommunen hadde en slik 
tilskuddsordning for mange år siden, men ordningen opphørte for mange år tilbake. 



Dette innebærer at private veier ikke gis tilskudd til drift og vedlikehold og brukerne av disse veiene 
bærer utgiftene fullt ut.  Ut fra likebehandlingsprinsippet bør derfor kommunale veier som evt 
privatiseres som hovedregel følge samme prinsipp. 
 
Dersom det vurderes en kommunal tilskuddsordning bør den være generell, dvs i utgangspunktet 
omfatte alle private veier.  En eventuell innføring av en slik ordning vil dog medføre både 
administrative og reelle utgifter til tilskudd, og vil dermed undergrave de økonomiske utfordringer 
kommunen har med midler til vegvedlikehold. 
 
10. Mest mulig rettferdighet skal gjelde – likhetsprinsippet – hvordan få til  
       dette best mulig 
 
Relevante kriterier ved vurdering av privatisering av kommunale veger: 
Hvilke relevante vurderingskriterier er det som går igjen i flere kommuners forslag til privatisering 
av kommunale veger?  Det er tale om en politisk vurdering, men kommunene ønsker å oppnå 
likebehandling med hensyn til hvilke kommunale veger som skal privatiseres. 
Følgende vurderingskriterier er mest relevante: 
 

 Omfanget av fast bosetting.  Det er i hovedsak veger utenfor tettbebygde strøk som 

vurderes privatisert. 

 Om vegen betjener næringsvirksomhet eller kommunale bygg og anlegg.  Dersom det er 

slike interesser knyttet til vegen, vil forslag om privatisering sjelden fremmes.  Hvis vegen 

uansett blir privatisert, må kommunen dekke sin vedlikeholdsandel på lik linje med andre 

brukere av vegen. 

 Om vegen i reguleringsplan er regulert som offentlig. Dette trekker i retning av å ikke 

privatisere, da det må foretas endringer i reguleringsplanen og en må gå frem etter samme 

prosedyre som når ny reguleringsplan skal utformes. Veg i reguleringsplan som ikke er 

regulert som kjøreveg kan derimot privatiseres.   

 Har kommunen planer om å utvide reguleringsplaner eller benytte eksisterende adkomst 

fra ett boområde til et nytt byggefelt (gjennomgangsvei) 

 Om det er knyttet allmennyttige områder til vegen, f.eks dersom det er tale om 

adkomstvegen går til et friluftsområde. 

 Sosiale kriterier, f.eks kommunale tjenester som skolebuss eller hjemmesykepleie, kan tale 

for at vegen ikke bør privatiseres. 

 Vegen har lite trafikk 

 Ligger utenfor tettbebygd strøk 

 Betjener få eiendommer 

 Ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomkjøring 

 Veger med lange vegstrekk som betjener få brukere 

 Kommunens behov for etablering av ny infrastruktur (fiberkabel, bredbånd, fjernvarmenett 

osv.)  

 
Historikk 

Offentlig veg har i århundrer vært et samfunnsanliggende da den første vegloven ble stadfestet 

allerede den 28.juli 1824 som bakgrunn for bygging av offentlig veg som kun var framkommelig til 

fots eller på hesteryggen og reglene gjaldt hovedsakelig plikt til vedlikehold av disse.  Etter hvert 

utviklet det seg en mer organisert bygging av veger til bruk for kjøretøy. Senere ble vegloven endret 



i takt med samfunnsutviklingen …1851, 1912 og gjeldende lov av 21.06.1963, sist endret 15.06.18 

med virkning fra 20-07-2018. 

 

Formålet med vegloven er å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og 

private veger, slik at trafikken på de kan fungere slik at trafikanter og samfunnet til enhver tid er 

tjent med vegen.  Det er en overordnet målsetting for vegstyresmaktene å skape størst mulig trygg 

og god avvikling av trafikken og ta hensyn til naboer, godt miljø og andre samfunnsinteresser. 

 

  
Myndighetsutøvelse: 
Veglovens § 7 tredje ledd jfr § 8 annet ledd gir kommunen adgang til å fatte vedtak om privatisering 
av kommunale veger. 
Ordlyden i veglova § 7 tredje ledd gir ingen føringer for hva som skal legges til grunn for et vedtak 
om å privatisere kommunal veg, det blir derfor opp til kommunens skjønn å vurdere hva som er 
mest hensiktsmessig.   
Det er heller ikke krav om opprusting av kommunal veg før den kan privatiseres. 
 
 
Vegens status - rettsvirkninger: 
Hvorvidt en veg er offentlig eller privat, gir anvisning på rettsvirkninger av ulik art.  Et viktig 
kjennetegn ved offentlige veier er allmennhetens rett til adkomst og bruk.  I tillegg vil det i henhold 
til veglova § 29 automatisk oppstå byggegrensebestemmelser som snevrer inn naboens råderett 
over egen grunn langs offentlig vei.   En privat vei er derimot ikke underlagt slike bestemmelser og 
vegeieren har i utgangspunktet alltid rett til å stenge en privat veg for allmenn ferdsel.  Det må 
imidlertid gjøres unntak for de som har ervervet en rett til ferdsel på den private vegen samt 
friluftsloven § 3a som bestemmer at dersom vegen fører til utmark kan ikke eier stenge vegen for 
umotorisert ferdsel. 
Hvis kommunen ønsker innflytelse på driften av en privat veg, må kommunen ha et rettsgrunnlag. 
Gjennom å yte økonomisk tilskudd, kan kommunen sette vilkår for bruken av private veger.  Et slikt 
vilkår kan være at vegen skal holdes åpen for allmenn ferdsel.  Et annet vilkår kan være at vegen 
holdes stengt for ferdsel som ikke angår bestemte formål.  Et tredje vilkår kan være at det i en 
avtale mellom kommunen og vegens brukere avtales at det ikke skal innkreves bompenger.  Disse 
vilkårene fordrer imidlertid at kommunen gir økonomisk tilskudd til drift og vedlikehold av den 
private vegen. 
 
Hvis kommunen nedklassifiserer offentlig vei til privat vei, har kommunen ingen rett til å kreve at 
veien skal være åpen for alminnelig ferdsel.   Det er således opp til veieier/bruker å bestemme 
hvorvidt veien skal være åpen for allmenn ferdsel, forutsatt at det ikke foreligger avtale som tilsier 
at veien skal være åpen for allmenn ferdsel.  Så lenge veien er klassifisert som privat vei, har ikke 
kommunen myndighet til å sette krav til hvordan veien skal driftes og vedlikeholdes. 
 
Hvis kommunen opprettholder eiendomsretten til veigrunnen for veier som privatiseres, gis 
kommunen en stor innflytelse over forhold knyttet til veiene og hvem som skal gis adgang til å 
bruke disse.  Av den grunn bør kommunen opprettholde hjemmelen til grunnen til veien som evt 
nedklassifiseres.  Kommunen har således mulighet til fastsettelse av vilkår om f.eks at veier som 
nedlegges skal være åpen for allmenn ferdsel. 
 
Skilting på privat vei 
Bakgrunnen for at man setter opp skilt på et privat område, er at det oppstår problemer med å få 
publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område.  Typiske 



eksempler er ulovlig parkering på gårdsplasser/boområder, unødvendig kjøring på privat vei, 
parkering foran utkjørsler/garasjer, unødvendig kjøring i og parkering i borettslag osv.  På offentlige 
områder blir dette regulert ved oppsetting av skilt som det er fattet vedtak for, og som derfor kan 
håndheves.  For at håndheving av tilsvarende skilt på private områder må skiltenes ordlyd/symboler 
være juridisk korrekte og holdbare.    
For de skiltgrupper som vil være mest aktuelle for private områder er det Politiet som er den 
avgjørende skiltmyndighet.  Selv om man eier eiendom, kan man ikke uten videre sette opp skilt 
man selv ønsker.  Offentlige skilt vil ikke bli tillatt satt opp på private områder, med mindre det er 
fattet vedtak av skiltmyndighetene.  Dette betyr at Politiet kan bestemme at et privat område skal 
skiltes og betraktes som et offentlig område.  Dette kan gjelde borettslag, parkeringsplasser,osv. 
Med bakgrunn i forannevnte må dermed alle skilt på veier som blir nedklassifisert til privat vei søkes 
godkjent av Politiet hvis kommunen fortsatt ser behov for samme eller annen type skilting. 
 
Avtale om kommunalt vedlikehold 
Har kommunen forpliktet seg til fremtidig vedlikehold av private veier?  I såfall, vil det være et 
spørsmål om hvor omfattende en slik vedlikeholdsforpliktelse faktisk kan være. 
Det er ikke kjennskap til, eller fremlagt noen dokumentasjon som viser at kommunen har forpliktet 
seg til fremtidig vedlikehold.  På den annen side kan det være nødvendig å kvalitetssikre dette ved 
dokumentinnsyn på alle berørte eiendommer og den aktuelle vei.  Dette er en komplisert og svært 
krevende oppgave både ressursmessig og økonomisk idet skylddelinger, matrikkelbrev etc må 
gjennomgås. Hvis slike rettigheter/avtaler ikke er til stede, innebærer dette at kommunen står fritt 
til å nedlegge veien og omklassifisere den til privat vei. 
 
Vedlikeholdsplikt for private veger og kommunen som vegbruker 
Veglova § 54 første ledd første punktum bestemmer at når en privat vei blir brukt som felles 
adkomst for flere eiendommer «pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter 
same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukbar 
stand».   Bestemmelsen fastslår en felles vedlikeholdsplikt for privat vei som er gjenstand for felles 
bruk.  I tillegg til grunneiere og de med formell rettslig bruksrett, vil også andre som utøver en 
faktisk tålt bruk være vedlikeholdspliktige.  Dersom kommunen skal bruke en privat vei, må 
kommunen – på lik linje med andre brukere dekke sin vedlikeholdsplikt.  Tolker en denne 
bestemmelsen statisk forstås kommunens andel av vedlikeholdsplikt at kommunen faktisk bruker 
veien som adkomst for kommunale anlegg (f.eks pumpestasjon, høgdebasseng, kommunal 
badeplass osv) lovpålagt tjeneste som skoleskyss.  Hva gjelder den offentliges bruk av veien for 
tjenesteyting som avfallshåndtering, slamtjeneste, hjemmesykepleie m.m. anses ikke disse 
tjenestene å falle inn under kommunens vedlikeholdsandel/ansvar på privat vei. 
 

 

11. Er det mulig å søke refusjon fra oppsittere for vegvedlikehold 

Nei, kommunen har ikke adgang til å kreve avgift eller refusjon for veivedlikehold på kommunal vei, 
jfr Veglovens bestemmelser . 

 

 

12.Veier ut til grender beholdes, definisjon av «Hva er en grend» 
 

Definisjon grend –  En grend eller et grendesamfunn er en samling med gårder, hus eller hytter.  
Grend betegner en gruppe av gårder som ligger mer eller mindre samlet og 
er skilt fra andre grupper med utmark, skog eller lignende.  Grend er en 



mindre enhet enn en bygd, som således kan inneholde en eller flere 
grender.   Grendene langs kysten kalles gjerne fiskevær. 

 Den klassiske grenden består av ganske få hus, som oftest er bygd med en 
viss geografisk nærhet til hverandre. 

 
Definisjon bygd - Ei bygd er gjerne et spredtbebygget område med en viss geografisk 

utstrekning, der bondegårdsbebyggelse ofte har vært selve grunnlaget for 
samfunnet.  Bygd brukes særlig om den tettest bebygde, sentrale del av et 
landområde med gårder som utgjør en naturlig helhet og som er omgitt av 
ubygder, til forskjell fra utkant med mer spredt bebyggelse.  Bygdene har 
tradisjonelt bestått av gårdsbruk og spredt bebyggelse i et kulturlandskap 
som har vært preget av innmark, utmark, jordbruk, husdyrhold, fangst og 
fiske. 
Bygder er gjerne større og mer løslig sammensatte enheter enn grender, 

fordi man også regner med områder uten bebyggelse i bygdene.  Ei bygd 

kan således bestå av et eller flere grendesamfunn. 

 

 

Definisjon tettsted  Et tettsted er et tettbebygd område, et byområde, en by, et bebyggelses- 

tyngdepunkt, for eks. et industristed, fiskevær, bygdesentrum eller 

kommunikasjonsknutepunkt.  Eller, et tettbebygd sted defineres som et 

sammenhengende bebygd område, uavhengig av administrative grenser.  

Tettstedets yttergrenser flyttes stadig (dynamisk) etter hvert som tettstedet 

utvides med bebyggelse. I norsk dagligtale er tettsted et begrep for et 

bymessig område som ikke er stort nok eller viktig nok til å være by.   Det 

typiske tettstedet i bygde-Norge består av butikker og andre service-    

bedrifter, samt boliger og kanskje hotell og industribygg.  Tettstedet kan 

være kommunesenter med kommunale institusjoner som aldershjem, 

helsesenter og herredshus.  I større tettsteder finner man også statlige 

institusjoner som sykehus, politi og domstoler.  Et større tettsted med et 

sentralt forretningsstrøk vil vanligvis kalles en by. 

 

Tettstedets sentrumsområder 

 Innenfor et tettsted opererer SSB med begrepene sentrumskjerne og 

sentrumssone.  En sentrumssone er i denne sammenhengen definert som et 

område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 

meter rundt.  En sentrumskjerne er definert som et område med mer enn 

tre ulike hovedgrupper med sentrumsfunksjoner.  I tillegg til 

detaljvarehandel må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester 

eller andre sosiale formål. 

 
Hvorvidt kommunen skal fortsette å ha kommunalt vedlikehold på grendeveger er et politisk 
spørsmål og hvilke kriterier som velges å legges til grunn ved en eventuell nedklassifisering til privat 
vei eller overføring av drifts- og vedlikeholdsansvar. 

 

13.Samkjøre vedlikehold med flere aktører i områdene (Eks. TrønderEnergi, kommune, private 
eiere 



 

Rådmannen anser det som en utfordrende oppgave hvis kommunen skal påta seg ansvar med 
samkjøring for vedlikehold og drift overfor andre bedrifter og private veieiere.  Dette vil i praksis 
bety at kommunen påtar seg ansvaret for at drift og vedlikehold utøves og deretter må bruke mye 
ressurser på refusjonsberegninger overfor forannevnte aktører. 

 

Det er ikke uvanlig at bedrifter og private veieiere inngår brøyteavtaler med de eksterne firma som 
kommunen har avtale med på tjenesteytingen. 

 

Et annet moment som bør drøftes i sakens anledning, er om kommunen bør reforhandle avtaler 
med næringslivet.   Kommunen drifter og vedlikeholder mange veier til næringslivet og hvor 
kommunen selv ikke har noe anlegg eller andre interesser på den aktuelle vei.     

 

Her bør brukere og oppsittere av veien selv dekke hele eller deler av kostnadene knyttet til drift og 
vedlikehold. 
 
Alternativ vegdrift i forhold til privat veilag 
 
I de fleste kommuner hvor kommunal vei har blitt privatisert har det blitt dannet veilag men i Alvdal 
kommune er det etablert en annen driftsform ved å etablere et eget foretak. 
 
Alvdal kommune:  (Alternativ veidrift framfor etablering av veilag på hver rode) 
 
Alvdal Vei er sannsynnligvis den første overbygning over private veier som er foretatt i landet.  
Alvdal kommunestyre vedtok i 2004 å omklassifisere totalt 52 km kommunal vei.  19 veier ble 
omklassifisert til privat vei og delt inn i 12 veilag.  Etter ønske både fra kommunen og oppsitterne 
ble Alvdal Vei dannet.(eget foretak som organiserer drift og vedlikehold på disse private veiene)  
 
Formålet for Alvdal vei er å organisere og forvalte innkreving av avgifter og kommunalt tilskudd.  
Alvdal Vei skal være ansvarlig for innkreving av vederlag for bruk av veiene, påse at de enkelte 
veilag vedlikeholder veiene og at det blir utført nødvendige kontroller for bruken av veiene. 
 
Av de 12 veilagene som ble delt inn i 2004, er 11 medlem hos Alvdal vei.  Etter søknad kan også 
andre veier bli tatt opp som medlem. 
 
Alvdal vei har opprettet styre og vedtekter og styret består av 5 medlemmer, hvorav et medlem er 
fra Alvdal kommune. 
 
Alvdal vei fordeler midler til veilagene som sørger for opprusting og vedlikehold av veiene.   
Utbetalingen skjer etter antall meter vei og ved større utbedringer.   Kapitalen kommer fra 
innkrevde avgifter og kommunalt tilskudd.  Alvdal kommune bidrar årlig med 200 000 tusen kroner 
(2010) til Alvdal vei.   
 
I første omgang ble det besluttet at alle fastboende og hytteeiere som bruker veiene skal betale 
avgift til veilaget og etter høringer blant veilagene ble det oppnådd enighet om betalingsformer. 
 
Erfaringene fra Alvdal vei er at de har hatt en god prosess både med kommunen og veilagene som 
er medlemmer.  Tilslutningen blant bygdefolket om medlemskap ligger på 85% av de som fikk 



tilsendt giroer  (alle innbyggere (enkeltpersoner)) over 18 år og alle hytteeiere) .  Påstanden er at 
veivedlikeholdet er blitt mye bedre etter at veiene ble privatisert. 
 
 
Brøyting 
Ved konkurranseutsatt rammeavtale for perioden 2019-2024 mottok kommunen ètt tilbud fra hver 
rode.  Det erfares at færre og færre viser interesse for brøyteavtaler med kommunen.  Mulig årsak 
til dette er at brøyterne har beredskap 6 mndr pr sesong og hvor det også kreves store investeringer 
på maskinelt utstyr for oppgaveløsnngen.  Beredskapsgodtgjørelse har en økning på 180.600 pr år 
og timepriser har en samlet økning på 2.450,- pr time.  Dette utgjør til sammen en økning på 
brøytebudsjettet med kr 509.805,50. 
 
Med bakgrunn i den høye økningen for vintervedlikehold kapitalmessig ble det før kontrahering av 
brøyteavtale med entreprenører, beregnet om oppgaven kunne utføres til en lavere pris i egen regi.   
Dette viste seg å bli dyrere idet vi da har måttet ansatt mere personell for å forestå oppgaven, idet 
våre 3 medarbeidere på anleggssiden allerede er i en vaktordning med brøyting og strøing på 
kommunale veier i sentrum og andre offentlige uteanlegg i kommunen.  I tillegg server disse 
mannskapene begravelser både på Fast-Frøya og i øyrekka. 
 
Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier, og de årlige bevilgninger til 
drifting blir for knappe.   Etterslepet øker dermed år for år og veistandarden på mange kommunale 
veier har ikke ønskelig kvalitet sett fra et brukerperspektiv. 
 
Innenfor denne rammen skal det grøftes, vedlikeholdes og skiftes ut stikkrenner, siktrydding, 
overvannshåndtering, tømming sandfangkummer, gatefeiing, grusing, høvling, skraping av vei, 
brøyting og strøing, setting og opptak av brøytestikker, oppmerking, vedlikehold og drift gatelys osv. 
 
Vurdering/Konklusjon: 
 
Eiendomsrett til veggrunnen 
Definisjonen på en offentlig vei er at veien er åpen for allmenn ferdsel og blir holdt vedlike av det 
offentlige.  Hvem som eier veigrunnen er ikke avgjørende. 
 
Ved nedklassifisering av kommunal vei til private er det nødvendig å kartlegge hvem som har 
eiendomsrett til veien.  Erfaringene viser at mange «kommunale» veier opprinnelig har vært i privat 
eie.  Det vil ofte være en fordel for oppsitterne å få til en løsning med kommunen om å overta 
eiendomsretten til veien, og deretter danne et veilag hvor alle deltagere har sine plikter. 
 
Naturskadeerstatning er et poeng i denne sammenheng.  Hvis veien blir tatt av skred eller flom, så 
finnes det store muligheter for å få statlig erstatning til private veier.  Samme erstatning er ingen 
selvfølge hvis veien er offentlig eid.  Dette kan være et argument for at en privatisert vei også bør 
eies av veibruker og ikke av det offentlige.   Kommunen bør på den annen side foreta en overordnet 
vurdering med tanke på det offentliges samfunnsmessige ansvar generelt sett. 
 
Der kommunen ønsker å nedklassifisere kommunal vei til privat vei og fortsatt ønsker å ha en viss 
kontroll med vegen, bør kommunal vei hvor kommunen selv er grunneier og/eller er bruker av 
veien inngå særavtale eller betale tilskudd til veglaget. 
  
Det må kartlegges om vegen er utskilt som egen matrikkelenhet i eiendomsbasen hos kommunen.   
Ved innføring av ny Matrikkellov hadde kommunene adgang til å matrikkelføre veggrunn som sin 



egen, med overgangsordninger som gjaldt ut 2012.  Det opplyses at denne matrikkuleringen delvis 
er utført i Frøya kommune. 
 
Det må vurderes om veien må ommatrikkuleres til privat eie, eller om kommunen fortsatt skal stå 
som eier og overføre drift og vedlikehold til private som i denne sammenheng oppfattes som 
veiholder.  Hvis vei i regulerte områder som har betegnelse offentlig vei (offentlig trafikkområde) 
skal overføres til private, må reguleringsendring (formålsendring) gjennomføres. 
 
Veglys 
På de vegstrekninger hvor kommunen har etablert veglys langs offentlig vei og som evt blir overført 
til private, vil det også være naturlig at eierskap og driftsansvar for veilysene overføres til den 
aktuelle vei. 
 
Som tidligere nevnt ovenfor kommunal vei til offentlige bygninger, så som; skole, barnehage, 
omsorgsboliger, sykehjem osv må ha status kommunal vei.  På de veier hvor slik bygningsmasse 
ligger på deler av veien og ikke er i enden av veien, bør resterende veistrekning overføres til privat 
drifts- og vedlikeholdsansvar.   Videre må veier fram til offentlige kaier og kaianlegg fortsatt være 
kommunal vei.  Dette med bakgrunn i almenne brukerinteresser. På veier der kommunen har 
høgdebasseng, renseanlegg m.m. som i hovedsak betjener øvrig bebyggelse, bør drifts- og 
vedlikeholdsansvaret overføres private og hvor kommunen betaler sin andel til veilag.  
 
Videre vil Rådmannen presisere det offentliges ansvar med tilrettelegging med adkomst for 
forflytningshemmede, noe som også tilsier behov for at veier til offentligrettede bygg og anlegg skal 
være kommunal vei.  Tilsvarende bør veier som utgjør viktige forbindelseslinjer til annet offentlig 
vegsystem med regional tilknytning (gjennomgangsveier) være en del av det kommunale veinettet 
med kommunalt drifts- og vedlikeholdsansvar.   
 
For å skille forskjellene i Veglovens § 7 og § 8 kan det oppsummeres som følgende: 
 
Et vedtak om nedlegging av kommunal i § 7 medfører at kommunen nedlegger kommunal vei 
(offentlig vei) og overfører vedlikehold- og driftsansvar samt overføring av eierskap, dvs 
ommatrikkulering.  Dette betyr at kommunen ikke vil ha noen rettighet til å f.eks godkjenne 
avkjørsel fra kommunal vei.  Hvis et vedtak fattes på dette grunnlag bør det i hvert enkelt tilfelle 
undersøkes hvordan eierforholdene til veien er.   Her kan det være mange løsninger og som 
tidligere nevnt er det veieier som beholder en viss disposisjonsrett over veien og viser det seg at 
kommunen ikke har eierskapet til en tidligere kommunal vei kan en få visse utfordringer.  Det kan 
for eksemel vises til pbl § 27-4 om at eiendommen må være sikret adkomst til vei som er åpen for 
allmenn ferdsel. 
Når det gjelder privatisering av veg i regulerte boligfelt kan vedlikeholdsansvaret overføres, men en 
må være sikker på at alle har tilstrekkelig adkomst.  Reguleringssituasjonen vil nok kunne være 
forskjellig, noen veier er kanskje regulert til offentlig vei, mens andre er regulert for eksempel til 
felles vei. 
 
Veglovens § 8 andre ledd medfører at drifts- og vedlikeholdsansvaret overføres til private 
og hvor kommunen fortsatt vil ha en viss disposisjonsrett over vegbruken. Det er naturlig å se det 
slik at veieier bl.a. kan avgjøre hvem som skal ha eller få rett til å bruke vegen. 
 
Blir vedlikeholdet og driftsansvaret overført til private, vil kommunen kunne bli ansvarlig for fortsatt 
en andel av vedlikeholdet dersom de er eier eller bruker av eiendommer knyttet til den aktuelle 
veien og bli en aktør i veilaget.  Veilaget vil få den råderetten som de blir tillagt av grunneiere til 
veien gjennom lagets vedtekter og for øvrig Veglovens § 55.  Dersom kommunen er eier av veigrunn 



kan det være fornuftig at det utarbeides standard vedtekter som kan brukes i den forbindelse.  Det 
vil være viktig at veien fortsatt skal være åpen for allmenn ferdsel, jfr pbl § 27-4. 
 
Med bakgrunn i forannevnte anbefaler Rådmannen av hvis kommunestyret velger å overføre drits- 
og vedlikeholdsansvaret på kommunal vei til private, bør kommunen fatte vedtak i medhold av 
Veglovens § 8, andre ledd. 
 
I løpet av siste femårsperiode har kostnadene med drifting av kommunale veier øket med 52% uten 
at tildeling av midler har skjedd i samme takt.   
 
Med bakgrunn i drøftinger i saken, vurderinger om likebehandling og prinsippet bak 
samfunnsmessige interesser foreslår Rådmannen at følgende veier vurderes overført til privat drift 
og vedlikeholdsansvar:  
 
VEGER SOM BØR VURDERES OVERFØRT TIL PRIVAT DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANSVAR 
 

Veg nr Vegnavn Ant 
meter 

Grus/Asfa
lt 

Innleid 
brøyting 

Brøyting 
egen regi 

Merknad Kart 
nr 

1 Kjervågsundveien- fra 
avkjøring kirkegård og 
ut til endeevei 

2263 Grus x  Tursti på ende av veg 1 

2 Heiveien 70 Asfalt x   1 

3 Hakkbuveien 150 Asfalt x   1 

4 Veita 330 Asfalt x   1 

5 Bua 3600 Grus x  Turistnæring 2 

6 Kvistaveien 2130 Asfalt 
1000m   
Grus 1130  

x    
 
2 

7 Måsøvalveien 830 Asfalt x  Næring (Måsøval) 3 

8 Nordskaget – fra 
park.plass skole og til 
endevei 

116 Grus x   
 

 
3 

9 Tuvneset 630 Grusveg x  Tidl 895 m  335 m veg 
solgt til Salmar 

9 

10 Dyrøy boligfelt 208 Asfalt x  Komm. slamavskiller 14 

11 Garnvikveien 720 Grusveg x   12 

12 Sjønhalsen 380 Asfalt x  Tilførselsveg til turisme 
(Dragsnesv.) 

12 

13 Dragsnesveien 1656 Grusveg x  Turistnæring 12 

14 Vikasundveien 1106 Asfalt x   11 

15 Stølan 686 Asfalt til 
gml skole 
Grus til 
boligfelt 

 
 
x 

  
Komm.boligfelt 

 
11 

16 Nesset boligfelt – fra 
barnehage til endevei 

200 Asfalt x  Komm. boligfelt  
10 

17 Stølan på Uttian 420 Asfalt x  Privat boligfelt 9 

18 Steinfjærveien 305 Asfalt x  Privat boligfelt 9 

19 Rabben boligfelt del I 
og II 

1272 Asfalt  x Trygdeboliger 8 

20 Bekkaelvveien 35 Asfalt  x Privat bolig 8 



21 Rabbafeltet 25 Grus  x Komm. Utleiebolig 8 

22 Rabbafeltet 150 Grus  x Privat bolig 8 

23 Nordhammarveien 900 Asfalt  x Trygdeboliger 7 

24 Rabbastien 150 Grus  x Veg til Havheim 
eldreboliger 

 
8 

25 Doktorbakkan 578 Grus  x  7 

26 Gulldokkveien  710 Asfalt  x Hammervolden 
boligfelt 

7 

27 Hammarvikringen 434 Asfalt  x Vei til industri 7 

28 Samvirkeveien 587 Asfalt  x Næring (coop) 7 

29 Hamarvikbakkan 343 Asfalt  x Komm. boligfelt 7 

30 Flatøyveien 950 Asfalt  x Næring 6 

31 Flatvalveien 580 Asfalt  x Næring 6 

32 Tøftistuveien 220 Asfalt x  Sula 17 

33 Skuthauveien 170 Asfalt x  Sula 17 

34 Varden 310 Asfalt x  Mausund boligfelt 17 

35 Gjæsingen 750 Grus x   18 

36 Sørburøy – fra skole til 
endevei 

699 Grus x   18 

37 Fillingsnesveien 4300 Grus x   4 

38 Åkervikhauan 600 Asfalt x  Dyrvik –komm.b.felt 10 

39 Nordskagveien 900 Asfalt x  Industriområde 3 

40 Gjetøy 710 Asfalt x   17 

41 Myran 390 Asfalt  x Samleveg 8 

42 Nordhammarvika 
ind.område 

544 Asfalt  x Brøytes fram til port 
Aqualine (Scales) 

 
19 

43 Utfrøyveien 500 Asfalt x  Vei til Nutrimar 3 

 
 
VEIER SOM TILRÅS Å FORTSATT HA KOMMUNAL DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Veg 
nr 

Vegnavn Ant meter Grus/Asfa
lt 

Innleid 
brøyting 

Brøyting 
egen regi 

Merknad Kart 
nr 

1 Titran kapell  Grus x  Lovpålagt 1 

2 Stabbveien 1250 Asfalt x  Kulturminne – almenne 
interesser 

 
1 

3 Håvika 160 Grus x  Gravplass – lovpålagt 1 

4 Titranveien – Kvisten 
avf.plass 

1180 Grus x  Kommunalt anlegg med 
driftsansvar 

 
2 

5 Nordskag skole 280 Asfalt x  Offentlig bygning 3 

6 Setervolden 350 Grus x  Gravplass – lovpålagt  

7 Bremnesveien 2952 Asfalt –
2452 Grus 
500  

x  Kai–allmenn interesse 16 

8 Sandvikveien 580 Grus x  Kai-allmenn interesse 16 

9 Kveldro 640 Grus x  Gravplass-lovpålagt 13 

10 Dyrøy skole 270 Asfalt x  Offentlig bygning 14 

11 Sletta kirke 130 Grus x  Kirke-lovpålagt 11 

12 Nesset boligfelt 240 Asfalt x  Barnehage-off.bygning 10 

13 Nesset kai 303 Asfalt x  Kai-allmenn interesse 10 

14 Havneveien 250 Grus  x Veg til fiskerihavn og 8 



liggekai 

15 Nordhammar 
gravplass 

161 Asfalteres x  Gravplass-lovplagt 14 

16 Sykehjemsveien 434 Asfalt  x Offentlig bygning 7 

17 Nabeitveien  
180 

Asfalt   
x 

Off. bygning (Hamos, 
driftshall m.m.) 

7 

18 Loknesveien 1293 Grus x  Kirkegård-lovpålagt  

19 Sula-Moloveien 40 Asfalt x  Off.anlegg 17 

20 Aursøya 770 Asfalt x  Feltstasjon – almenne 
interesser – næring 
(Den Muntre Matros) 

17 

21 Synnvikveien 
Mausund 

400 Asfalt/Gru
s 

x  Kirkegård-lovpålagt – 
vannverksanlegg  

17 

22 Måøyveien 40 Asfalt x  Offentlig bygning –
Mausund skole 

17 

23 Sørburøy skole 851 Asfalt x  Offentlig bygning 18 

24 Innersian 
Fra Fv til idr.hall 

130 Asfalt  x Frøyahallen – offentlig 
bygning 

8 

25 Ørndalsveien 410 Grus/asfal
t 

 x Høgdebasseng og 
Steinaldersti 

8 

26 Øverveien 440 Asfalt  x Offentlige bygninger-
Øvergården 

8 

27 Mellomveien med 
internatbakkan 

690 Asfalt  x Samleveg med 
gjennomgående trafikk 
–sentrumsnær 

8 

28 Rådhusgata 205 Asfalt  x Offentlige bygg – 
Rådhus/Skoler/sv.hall 
m.m. 

8 

29 Beinskardet 
Myran 

400 Asfalt  x Gjennomgangsvei/           
samlevei 
 

8 

30 Beinskardet 280 Asfalt  x Samleveg – gangvei til 
internatbakkan 

8 

31 Sætervågen kai 150 m2 Betong x  Fiskerikai-almenne 
interesser 

14 

32 Sistranda havn 325 Betong x  Fiskerikai-almenne 
interesser 

8 

33 Sistranda skole 1915 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 8 

34 Frøya ungd.skole 1200 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 8 

35 Svømmehall 900 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 8 

36 Rådhuset 3500 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 8 

37 Frøyahallen 2000 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 8 

38 Nordskag oppv.s. 1000 m2 Asfalt x  Uteområde-parkering 3 

39 Nabeita oppv.s. 3500 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 6 

40 Dyrøy skole  800 m2 Asfalt x  Uteområde-parkering 14 

41 Nesset barnehage 1200 m2 Asfalt x  Uteområde-parkering 10 

42 Mausund skole  400 m2 Asfalt x  Uteområde-parkering 17 

43 Sørburøy skole  200 m2 Asfalt x  Uteområde-parkering 18 

44 Nordskag 
brannstasjon 

   40 m2 Grus x  Uteområde-parkering 3 



45 Sistranda 
brannstasjon 

1000 m2 Asfalt  x Uteområde-parkering 
Off. virksomhet 

8 

46 Sætervågen  400 m2 Betong x  Almenningskai – 
almenne interesser 

14 

47 Sørdyrøy  
Ørnflaugvågen 

 250 m2 Betong x  Almenningskai – 
almenne interesser 

15 

48 Gangveg Hamarvik 357 Asfalt 307  
Grus 50 

 x Trafikksikkerhet 7 

49 Mausund 
brannstasjon 

10 Grus x  Uteområde-parkering 
Off. virksomhet 

17 

50 Sula brannstasjon 10 Grus x  Uteområde-parkering 
Off. virksomhet 

17 

51 Gangveg Rådhuset 230 Asfalt x  Trafikksikkerhet 8 

52 Vasskaiveien 254 Asfalt x  Fiskerikai 1 

53 Kjerkdalsvatnet 
renseanlegg 

300 Grus x  Kommunalt 
renseanlegg 

16 

 
 
Hovedplan for vei 
Hovedplan for vei av 2009 er ikke vedtatt politisk og Rådmannen ønsker å få fullmakt til å leie inn 
faglig bistand ved revidering og utarbeidelse av denne- idet arbeidet er såpass omfattende at det 
synes vanskelig å få løst oppgaven i egen regi.  Det foreslås derfor at dette tas med i budsjett for 
2021. 
 
Hovedplan for vei revideres uavhengig av hvilke valg kommunestyret fatter med tanke på evt 
overføring av kommunale veier til private.  Denne vil være et godt styringsdokument med tanke på 
vedlikeholdsbehov, vedlikeholdskvalitet og økonomiplanlegging. 
 
Informasjonsformidling 
Saken med vurdering om privatisering av kommunale veger har ikke vært ute på høring blant 
innbyggerne, men saken har vært omtalt i media (lokalavisa Hitra-Frøya) og kommunen har mottatt 
en rekke innspill fra ulike aktører og innbyggere i kommunen ved tidligere behandlinger av saken. 
Idet saken er av stor samfunnsinteresse og inngripen i den enkeltes økonomi vil Rådmannen foreslå 
at saken legges ut til høring før endelig vedtak fattes i kommunestyret. Det er videre av interesse å 
få fremskaffet evt dokumentasjon av avtaler med offentlige myndigheter om veihold. 
  
Kan vedtaket påklages? 
Evt vedtak som fattes forutsetter at forslag om nedleggelse av kommunale veier til private veier 
legges ut til offentlig høring, før evt endelig vedtak om nedleggelse gjøres. 
 
Vedtak om nedleggelse av kommunal vei til privat vei gjøres i medhold av Veglovens bestemmelser.  
I følge Vegloven er det ikke klageadgang på vedtak som gjøres om nedleggelse av kommunale veier.  
Kommunen kan dog legge høringsuttalelser til grunn for endelig vedtak. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 
Gjelder fra det tidspunkt vedtaket treffes. 
 
Forhold til overordna planverk: 
Kommuneplanens samfunnsdel;  
 

 Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 



Økonomiske konsekvenser: 
De kapitalbehov som er beregnet for opprusting og vedlikehold av kommunale veier vil være 
urealistisk med tanke på kommunens økonomiske situasjon.  Mengde vei bør derfor reduseres og 
de minst samfunnskritiske veiene bør privatiseres.   
 
I løpet av siste femårsperiode har kostnadene med drifting av kommunale veier øket med over 50% 
uten at tildeling av midler har skjedd i samme takt.  I denne beregningen er det tatt med 
vintervedlikehold i form av avtaler med eksterne entreprenører så som beredskapskostnader, 
brøyting og strøing, innleie av feiing samt kostnader med grusing etc., lønn egne ansatte, 
strømkostnader gatelys. 
 
Kommunen bruker gjennomsnittlig 2,3 mill pr år i drift og vedlikehold av kommunale veger. 
Ved å overføre drifts- og vedlikeholdsansvar jfr sakens innstilling antas det en besparsele på ca. 1 
million pr år. 
   

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



 



  



 



  



  



 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240 &13  

Arkivsaksnr.: 20/1058    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

HØRING TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya eldre- og brukerråd tar tertialrapporten for 1.tertial 2020 til orientering 

 

 

Vedlegg: 
Tertialrapport 1.tertial 2020 

Avkastningsrapport Frøya kommune 1.tertial 2020 

Tertialrapport fra virksomhetene 1.tertial 2020 

Saksprotokoll fra HOOK - Ressurskrevende bruker PLO 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert 

finans.  

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke 

ekstrainntektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften. 

Merforbruket skyldes i hovedsak: 

 «Prosjekt Rabben» 

 Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt) 

 Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i 

rammene  

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». 

Styringsverktøyet har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og 

rådmannen vil jobbe videre med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune. 

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som 

for samme periode i 2019.  

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.  



Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på 

mål og måloppnåelse. Dette pga at HOOK ikke har møte før i august 2020. 
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Fonds................................................................................................................................................. 11

Innledning
Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele kommunen, inkludert
finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 1. tertial på ca. 1,1 millioner i merforbruk, da er ikke
ekstrainntektene knyttet direkte til Korona-epidemien lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

«Prosjekt Rabben»

Ressurskrevende bruker PLO (sak fra HOOK vedlagt)

Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i
rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». Styringsverktøyet
har gode muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre
med å utvikle dette verktøyet for Frøya kommune.

Prognosene på skatteinngangen for 2020 er i hht. budsjett, men ligger litt under samme nivå som for
samme periode i 2019.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr som en følge av Korona-epidemien.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på
mål og måloppnåelse. Dette pga. at HOOK ikke har møte før i august 2020.
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Rammeområdene
Rammeområde fellestjenester

Ramme rådmann –fellestjenester har pr 1.tertial et driftsmessig merforbruk på 400.000 kr. Dette
skyldes

Korona: 368 437 kr

Merutgifter i forbindelse med Korona-epidemien er for dette området 368 437 kr.
Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse med 1.tertial
rapporteringen.

«Prosjekt Rabben»: 744 995 kr

I forbindelse med etableringen/ leie av Siholmen for brukere som har store utfordringer med rus, har
dette påført kommunen store ekstrautgifter. Kommunedirektøren har kalt dette Rabben-prosjektet.
Ekstrautgiftene er i denne rammen kostnadene med bygget og infrastruktur, samt at kommunen ikke
pr 1.tertial har greid å utnytte hele bygget. De andre utgiftene til prosjektet ligger under ramme
Helse og mestring. Kommunedirektøren søker fylkesmann om kriseskjønn til å dekke deler av
utgiften. Det vil også fremlegges en egen politisk sak på dette prosjektet.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at område folkevalgte ser ut til å gå med et stort
underskudd, dette skyldes at de folkevalgte i denne perioden er «dyrere» da kommunen må dekke
taptarbeidsfortjeneste.

Kommunen har mottatt et tilskudd kommunen har fåttfra fylkesmannen til «Øya-prosjektet» 1,8
millioner kr.

På grunn avdenne inntekten viser derfor rammeområdet rådmann et mindreforbruk på 1,4 millioner
kroner

Fraværsrapport

Ramme Fellestjenester Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

1,0 0,8 1,9 4,3 8,1

Sykefraværet er ned fra 11,6% i 1.tetial 2019 til 8,1 % i 1.tertial 2020. Deter langtidsfraværet som er
ned.
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Rammeområde oppvekst

Ramme oppvekst har som vist pr. 2.tertial et merforbruk på totalt 556 984 kr.

Det gjøres oppmerksom på at oppvekst har inntekter som pr 1.tertial ikke er inntektsført på rammen
pr 30.04, men vil komme inn i 2.tertial. Disse utgjør totalt kr 854000 og er knyttet til refusjoner fra
andre kommuner vedr fosterhjemsplasserte barn og fra utdanningsdirektoratet i forbindelse med
videreutdanning av lærere.

I tillegg anslås inntektstapet pr 1.tertial som en følge av Korona-epidemien er ca. 400000 kr.
forbindelse med dette har kommunen mottatt et øremerket tilskudd fra staten, på kr 974000. Dette
beløpet ble overført kommunen 4. mai og er derfor ikke med i tertialrapporten, som har status pr
30.04.20.

Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette tilskuddet i forbindelse med 2.
tertialrapportering.

Fraværsrapport

Ramme Oppvekst Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

1,1 0,2 2,1 6,6 10,0

Sykefraværet er ned fra 10,4% i 1.tertial 2019til 10% i 1.tertial 2020. Langtidsfraværeter litt økt,
mens det er en nedgang i korttidsfravær.

Rammeområde helse

Rammeområdet Helse og mestring har et merforbruk på ca. 2 millioner kr. Av dette kan 446 647 kr
direkte tilføres Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i
forbindelse med 1.tertial rapporteringen.

Det øvrige merforbruket på rammen skyldes innen PLO nye ressurskrevende brukere og noe
manglende inntekter som vil komme i 2.tertial, f.eks. i forbindelse med dialysebehandling på vegne
av st. Olav.

Merforbruket på NAV skyldes i hovedsak utbetalinger til livsopphold.
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Merforbruket på Familie og helse skyldes inntekter som kommer i 2. og 3.tertial, f.eks. motregning til
SIO, refusjon fra Hitra og statlige støtteordninger.

Mindreforbruk på BAM skyldes i hovedsak sykerefusjon og mindre aktivitetsnivå. Refusjon for
ressurskrevende er inntektsført som forventet i budsjettet, men det endelige beløpet blir først kjent
med etter at regnskapet er avlagt neste år, og kommunen må forvente at denne kan bli lavere, hvis
aktivitetsnivået og antall brukere blir slik resten av året.

Prosjekt-Rabben som er nevnt under kapittelet om fellestjenester har her utgifter som gikk til
vaktholdtjenester.

Fraværsrapport

Ramme Helse og mestring Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

1,1 1,1 1,7 9,8 13,7

Sykefraværet er opp fra 9,5% i 1.tertial 2019 til 13,7% i 1.tertial 2020. Deter langtidsfraværet som
har den største endringen.

Rammeområde kultur og idrett

Kultur og idrett har200185 kr i merforbruk pr 1.tertial. Dette skyldes i hovedsak at i forbindelse
med Korona-epidemien så har kommunens kulturarenaer vært stengte, og ingen inntekt har blitt
generert. Noe kan oppveies, med at midler som egentlig skulle bli utdelt som festivalstøtte og
hallstøtte ikke blir utbetalt med samme bakgrunn. Vanskelig å se helårseffekten pr 30.04. Vil ha
bedre forutsetninger å se virkningene i forbindelse med 2.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Kultur Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

0,6 0,4 0,3 0,0 1,3

Sykefraværet er ned fra 3,2% i 1.tertial 2019 til 1,3% i 1.tertial 2020. Det erlangtidsfraværet som har
den største endringen

Rammeområde teknisk

Teknisk har totalt er mindreforbruk på 237 554kr. Dette skyldes i hovedsak ledige stillinger hos
Forvaltning. Drift og Kommunalteknikk har økte utgifter med 153 963kr for utvidet renhold ifb. med
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Korona-epidemien. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere dette til rammen i forbindelse
med 1.tertial rapporteringen.

Fraværsrapport

Ramme Teknisk Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

0,7 0,6 1,2 4,3 6,8

Sykefraværet er ned fra 7,1% i 1.tertial 2019 til 6,8 % i 1.tertial 2020. Det erkorttidsfraværet som har
den største endringen

Inntekter & Finans

For skatteinngangen i 2020er det vanskelig å ha en god prognose, som en følge av Korona-
epidemien. Den ligger pr 1.tertial 10%under samme nivå som for samme periode i 2019. Kommunen
har likevel et positivt avvik for frie inntekter, dette skyldes at kommunen har mottatt tilskudd fra
Staten på 3,7 millioner kr, som skal dekke ekstrakostnader i forbindelse med Korona-epidemien.
Resterende skyldes at inntektsutjevningen er noe lavere enn budsjettert, og har en positiv effekt.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 5 millioner kr. Dette skyldes ingen avkastning fra
kommunen plasseringer pr 1.tertial, og lavere renteinntekter enn budsjettert. Kommunens
fondsforvalter, forventer en avkastning på 1-1,5% i 2020 ut fra dagens utgangpunkt, mens
kommunens budsjett bruker gjennomsnittlig de siste 10 år, som er ca. 5%. I penger vil dette si at
kommunen kan forvente en avkastningpå 1,5 -2 millioner kr, mens budsjettet er på 10 millioner kr.

Alle

Totalt pr 2.tertial gir dette et negativtavvik på 95 105 kr i forhold til budsjettet.

Fraværsrapport

Ramme Frøya kommune totalt Fraværsrapport
Egenmelding 1-16 SM 1-16 SM 17-56 SM 56 + Total

0,1 0,7 1,8 7,4 10,8

Sykefraværet er opp fra 9,2% i 1.tertial 2019 til 10,8% i 1.tertial 2020. Det er langtidsfraværetsom
har den største endringen
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Kommunens målsetting:
Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle
muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb.

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som
arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det
overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for
å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav
arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det
fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Sykefraværet på 10,8 % for 1.tertial er høyere enn tidligere år, som var i 2017 9,4 %, i 2018 9,2 %og
9,2% i 2019. Kommunedirektøren jobber aktivt med å holde nivået, og får å redusere det ytterligere,
men Korona-epidemien har gjort atdette er en utfordring.
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Investeringsbudsjettet 2020
I tråd med tidligere praksis så rapporteres status på nye investeringsprosjekter for 2020 i 1.tertial.
For 2.tertial vil også pågående prosjekter være med i oversikten.

Nytt budsjett 2020 2 020 Status 28.02.20.
Justert
budsjett
2020

Budsjettjuste
ring nr 2

Justert
budsjett
2020

111305 Startlån 30 000 000 20 000 000 50 000 000 Lånet på 30 millioner er gjennomført
550008 Digitalisering 1 000 000 1 000 000 Vurderer kjøp forløpende, men

utfordrende å planlegg uten at
prosjekter medfører økte
driftskostnader

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002 122 500 000 164 836 002 Pågår, kontrakt med Ruta underskrevet
- prosjektet har en totalramme på 390
millioner. Pågår

551311 Påkostning kommunale
leiligheter

0 600 000 600 000 Ble vedtatt i KST 28.05.20

551567 Arbeidskjeledresser,
lettere utrykningstøy

100 000 100 000 Har bestilt ulike str. Av kjeledressene
for prøving. Håper at de blir levert før
neste øvelse, 19/3. vil da finne riktig str.
Til riktig person og bestille påfølgende
dag.

551328 Trafikksikkerhetstiltak 317 928 317 928 Ihht 62/19 er 500 000 kr bevilget fra
disposisjonsfond for 2020 i tillegg til 500
000 i lånemidler

551561 Gjøre bygdetunet
funksjonelt

200 000 200 000 Under planlegging og arbeid, bl.a. vei
ned til området

551351 Rehabilitering av
rådhuset

0 3 750 000 3 750 000 Ble vedtatt i KST 28.05.20

551352 Kommunale veier 2 273 360 3 750 000 6 023 360 Avventer sak om kommunale veier
551498 Infrastruktur

sentrumsområde
500 000 500 000 Ble vedtatt i KST 28.05.20

55xxxx Vei til Skarpneset
næringsområde

0 4 250 000 4 250 000 Ble vedtatt i KST 28.05.20

551529 Næringsarealer Uttian 20 396 229 20 396 229 Utsatt som følge av fylkesmannens
oppheving av kommunens plan

551554 Utbedring av bygningen
for anleggsavdelingen
på Nabeita

6 095 049 6 095 049 Under prosjektering

551563 Investeringer
anleggsutstyr

2 890 675 2 890 675 Anskaffet traktor og feiemaskin

551564 Sistranda skole-
utskifting av
varmepumper på tak

13 763 407 13 763 407 Pågår

551541 Hurtigladestasjon for
el-bil

900 000 900 000 Holder på med utarbeidelse av
anbudsgrunnlaget.
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551562 Digitalisering planarkiv 150 000 150 000 Pågår

551375 Nytt høydebasseng
Bergheia

21 483 920 21 483 920 Påbegynt

551441 Nytt høydebasseng
Sistranda
tilleggsbevilgning

18 754 952 18 754 952 Reg.plan under utarbeidelse (ny
plassering for nytt
basseng/Steinalderstien inkl. og
vegframføring i reg.plan) Forventet
oppstart arbeider høst 2020

551445 Nytt renseanlegg for
avløp for Sistranda og
Hamarvik

19 873 414 19 873 414 Under revisjon, utreder alternative
plasseringer

551460 Overtakelse Hamarvik
vannverk

1 000 000 1 000 000 Purret Ham.vik vannverk om avklarende
møte i mars

551566 Rørspylehenger 540 000 540 000 Tilbudsforespørsel sendt uke 9/20
556008 Innkjøp vannmålere 1 000 000 1 000 000 Leverandør valgt - rammeavtale under

utarbeidelse - løpende innkjøp etter
behov

556010 Oppgradering/utskifting
av vannkummer

1 600 000 1 600 000 Planlegging utskifting pågår (logo FK på
lokk) oppstart høst 2020

557003 Opprydding spredt
avløp Valen - 2020
(Måsøval)

2 500 000 2 500 000 Pågår

Sum (unntatt startlån) 157 674 936 134 850 000 292 524 936

Kommentarer til investeringsbudsjettet:
Overfor er en oversikt over nye investeringstiltakene som kommunen jobber med pr 1.tertial 2020.

Finans
I hht. finansreglementet skal Kommunedirektøren en skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12)
rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår
som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4,
3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer
ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk
forvaltning

Avkastningen på kommunens finansutgifter og inntekter vil som en følge av Korona-epidemien få
endringer (se kommentaren under inntekter & finans på s. 6).

Likviditet
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

• Sammensetting av aktiva
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• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

Lånegjeld
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtalerskal følgende fremgå:

• Sammensetting og løpetid for passiva

• Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

• Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån
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Låneopptaket 1.tertial var startlån 30 millioner.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2019 30.04.2020

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 171 787 171 787

Lån til kirkelige formål 21 934 21 934

Startlån 111 696 138 842

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 720 666 708 968

Kommunens totale langsiktige gjeld: 1 026 083 1 041 531

Fonds
I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktivaskal
følgende fremgå:

• Sammensetting av aktiva

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer

Som en følge av Korona-epidemien har det vært store endringer i markedet 1.tertial 2020.
Avkastningene for kommunen vil bli vesentlig redusert som en følge av dette.

• Endringer i risikoeksponeringen

Ingen.

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

Ingen.

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,3 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2 %

• Delporteføljenes relative risiko

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 5 %). Relativ risiko i
obligasjonsporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %). Beregningene er basert på 3
års reell historikk for kommunens investeringer

• Renterisiko for de rentebærende investeringene
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Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.

Økonomisjef

Thomas Elier Sandvik
02.06.2020



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 30.04.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 4.09 2.74 1.35 -0.59 1.87 -2.45 6 032 220 -903 643 153 593 705 100.0 100 -

Aksjer 8.62 8.80 -0.18 -5.96 -4.83 -1.12 3 157 458 -2 518 921 39 769 862 25.9 25 5-35 OK
Norske Aksjer 9.28 9.61 -0.33 -18.35 -16.78 -1.57 997 841 -2 641 421 11 751 628 29.6 35 20-50 OK
Globale Aksjer 8.35 8.37 -0.02 0.44 1.96 -1.52 2 159 617 122 500 28 018 233 70.5 65 50-80 OK

Obligasjoner 2.61 0.72 1.89 1.45 3.94 -2.50 2 874 762 1 613 336 113 167 055 73.7 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 2.42 0.42 2.01 1.88 3.53 -1.65 1 061 087 826 231 44 838 232 39.6 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 2.73 0.92 1.81 1.17 4.20 -3.04 1 813 675 787 105 68 328 822 60.4 60 45-75 OK

Kontanter 0 1 942 656 789 0.4 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 8.62 8.80 -0.18 -5.96 -4.83 -1.12 39 769 862 25.9

Norske Aksjer 9.28 9.61 -0.33 -18.35 -16.78 -1.57 11 751 628 29.6 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 8.55 10.18 -1.63 -22.35 -16.66 -5.69 2 837 821 24.2 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 9.34 10.18 -0.83 -17.39 -16.66 -0.73 3 197 453 27.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 9.61 9.61 0.00 -16.77 -16.78 0.02 5 716 355 48.6 OSEBX

Globale Aksjer 8.35 8.37 -0.02 0.44 1.96 -1.52 28 018 233 70.5 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 8.82 8.37 0.45 1.35 1.96 -0.61 4 783 584 17.1 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 9.15 8.37 0.78 4.19 1.96 2.23 2 484 097 8.9 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 10.16 10.26 -0.10 -13.42 -13.56 0.14 3 633 151 13.0 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 7.58 8.37 -0.79 1.94 1.96 -0.02 4 705 109 16.8 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 7.24 8.58 -1.33 1.83 2.56 -0.74 6 975 907 24.9 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 9.60 8.37 1.23 11.72 1.96 9.76 3 566 821 12.7 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 6.48 6.85 -0.36 -3.46 -2.33 -1.13 1 869 565 6.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  -18.4% (-1.6%)

Globale Aksjer:  0.4% (-1.5%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 2.61 0.72 1.89 1.45 3.94 -2.50 113 167 055 73.7

Norske Obligasjoner 2.42 0.42 2.01 1.88 3.53 -1.65 44 838 232 39.6 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 2.09 1.66 0.44 1.91 3.51 -1.60 11 073 322 24.7 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 2.63 1.66 0.98 2.88 3.51 -0.63 14 918 310 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 2.45 1.66 0.80 1.07 3.51 -2.44 18 846 600 42.0 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner 2.73 0.92 1.81 1.17 4.20 -3.04 68 328 822 60.4 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 4.82 4.55 0.26 0.18 -0.45 0.62 16 152 445 23.6 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 6.00 4.55 1.45 -1.95 -0.45 -1.50 10 593 751 15.5 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 1.67 0.50 1.17 -1.62 1.40 -3.02 15 629 602 22.9 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 0.84 0.92 -0.08 4.96 4.20 0.76 25 953 024 38.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner

side 8 av 10Frøya kommune - 30.04.2020                           lastet ned: 08.05.2020 13:23 



Norske Obligasjoner:  1.9% (-1.7%)

Globale Obligasjoner:  1.2% (-3.0%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 0.4

Kontanter 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 100.0
Klientkonto NOK DNB 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 NOK 1.00 656 789 100.0
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Rammeområde rådmann 

Virksomhet: Stab 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

 Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en 
helhetlig kunnskapsbasert samfunnsutvikling.  

 Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse 
gjennom en prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen kraft og mangfold. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Morgendagens omsorg 
Delprosjekt 1. Nytt helsehus og omsorgsboliger. 
Ruta Entreprenør er valgt som totalentreprenør for byggeprosjektet, med kontraktsignering 
25.02.20. Det er gjennomført workshops og ukentlige prosjekteringsmøter / avklaringsmøter 
mellom byggherre og entreprenør for å kvalitetssikre leveransen og optimalisere prosjektet. 
Gjennom avstemningsfasen er blant annet utbedrelse av siktlinje Myranvn /FV 714  tatt inn i 
prosjektet. Behov for utvidelse av  kjeller for tekniske rom, justering av korridorbredder samt at 
det er valgt et fremtidsrettet avfallsystem som både effektiviserer drift og ivaretar HMS krav på en 
bedre måte enn i dag. E-lås systemer, adgangskontroll, varslingssystemer og andre teknologiske 
systemer er valgt. Brukerne har underveis kommet med innspill ift. nødvendige avklaringer og 
justeringer. 
Grunnarbeid på tomt, rigg og drift har kommet godt i gang, og følger fremdriftsplanen. Det 
planlegges tette hus før årsskiftet, og innvendig arbeid starter i januar 2021. Overtakelse av bygg 
forventes  i okt.2021. 
Det foretas løpende kostnadsvurderinger, samt at styringsgruppa får fremlagt en økonomisk 
rapport/ regnskap hver måned. 
 
Status totaløkonomi - Prosjektregnskap.  
Sum eks. mva     306 700 000,00 
Mva                        76 675 000,00 
SUM                     383 375 000,00 
 
Delprosjekt 2. 
Pleie og omsorg har valgt fremtidig organiseringsmodell( ASU 03.03.20) Denne skiller seg i 
hovedtrekk ut fra dagens modell med egen leder for fellestjenester. Det opprettes teamledere ved 
de to største tjenesteområdene (helsehus og hjemmetjenester), samt styrking av 
driftslederkoordinatorfunksjonen. Framdrift i forhold til innplassering av ledere og ansatte er 
forsinket pga. koronaberedskap. 
En arbeidsgruppe er satt ned for å se på fremtidig behov for bofellesskap med muligheter for 
heldøgns bemanning( jft sak 17/1521 i KST). Fremtidig behov for heldøgn plasser er beregnet ut i 
fra alderssammensetting, men flere faktorer vil påvirke dette. Pleie og omsorg og Bo, aktivitet og 
miljøtejenesten jobber sammen om dette. 
 
Delprosjekt 3 Velferdsteknologi 
Pilottesting av Velferdsteknologi i Helse og mestring 
Varslende multidosedispenser 
Tjenesten prøves ut hos 4 hjemmeboende pasienter 
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Foreløpige tilbakemeldinger fra pasienter er at de er godt fornøyd med tjenesten, og opplever 
større frihet i hverdagen. De slipper å være avhengig av at hjemmetjenesten kommer til faste tider 
daglig, for å gi medikamenter. 
Flere pasienter rekrutteres fortløpende, etter kartlegging av behov. 
 
Ansatte har fått opplæring i å drifte systemet og mottak av alarmer. 
Det rapporteres om at antall hjemmebesøk er redusert hos de pasientene som har 
multidosedispenser som tjeneste. 
 
Velferdsteknologigruppa har utarbeidet rutiner og sjekklister for tjenesten, og disse prøves ut 
sammen med teknologien. 
 
GPS lokaliseringsteknologi 
En pasient har testet denne tjenesten, og det har ikke blitt rekruttert nye til testing. 
Prosjektleder har sammen med ergoterapeut, holdt foredrag om velferdsteknologi og hjelpemidler 
for pårørende til pasienter med demens. 
 
Digitalt nattilsyn/digitalt tilsyn 
Tjenesten har vært testet ut i en kort periode hos en hjemmeboende pasient. 
Nattlig tilsyn av nattvakt, ble erstattet av kamera uten opptaksfunksjon. Ansatte logget seg på og 
hadde et 30 sekunders tilsyn via skjerm. 
Pasienten opplevde å bli tatt vare på med teknologien. 
Ansatte lærte seg for å bruke systemet, og syntes det fungerte bra. 
 
Det er ikke testet hos flere pasienter, men det kartlegges for at flere skal med. 
 
Planlegging av infrastruktur for velferdsteknologi i Frøya Helsehus og Omsorgsboliger 
Planlagt infrastruktur for velferdsteknolog. 
Planlagt infrastruktur pasientvarslingsanlegg og E-lås. 
I tett samarbeid med entreprenører og leverandører er dette tegnet inn og skissert i planene for 
bygging av nytt helsehus og bofellesskap. 
 
Helseplattformen 
Fagekspert i 20 % 
Deltatt på ukentlige fagekspertmøter via Teams eller Skype. Tester ut hvordan løsningen fungerer, 
og sikrer faglig innhold i systemet. 
Er i tillegg med i flere mindre fagekspertgrupper som tar beslutninger for faglig innhold på tvers av 
foretak, kommuner og regioner. 
 
Digitalisering 
Koronasituasjon har ført til at Frøya Kommunes møtevirksomhet har blitt «digitalisert» i 
rekordfart. Størstedelen av ansatte i administrative stillinger har deltatt på og arrangert møter via 
Skype eller Teams.  
Lovende med tanke på effektivisering. 
 
Karlegging av rutiner og digitalisering skjemaer   
Planlagt innkjøp av digitalt system for registrering av timer for ansatte.  
Påbegynt arbeid med strategi for digitalisering. 
Uttian Næringsområde – Prosesser rundet reguleringsplan, klageprosesser, søknader – 
byggesøknad, nærføring, fylling i sjø, kontraktering entreprenør, Tensio, erverv 
 



4 
 

Internkontroll 
I forbindelse med internkontroll på informasjonssikkerhet ble det i januar avholdt ledelsens 
gjennomgang. Her fikk kommunedirektør innsikt i, vurdert nåværende situasjon samt satt føringer 
for året som kommer. Kommunen inngikk også en avtale med KS læring som er en plattform som 
vil være nyttig når det gjelder dokumentasjonskravet på flere deler av internkontrollen. På grunn 
av situasjonen med korona er ikke denne implementert ennå. Nytt avvikssystem (ny modul i KF) 
ble tatt i bruk fra mars. 
Helhetlig ROS for kommunen har vært på høring, og er til politisk behandling. 
Vi har et stort prosjekt gående vedrørende realisering av uværshytte/fuglekikkerhytte på Titran. 
Her er det en arbeidsgruppe bestående av politikere, kommunalt ansatte og frivilligheten som har 
ansvaret. Prosjektet har allerede mottatt støtte fra departementet på 500 000,-. 
 
HR - personal 
AMU – det har vært gjennomført 1 AMU møte inneværende år. Saker som har vært til behandling i 
AMU er fravær, vernerunder, årsrapporter fra hms gruppene og referater fra hms gruppene samt 
handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 
 
I tillegg så har det vært gjennomført et lederforum med HMS fokus. Personal har oppdatert IA plan 
som er godkjent i kontaktmøte. Fokusområde er reduksjon av sykefravær og tett samarbeid med 
NAV for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. 
 
Omstillingsutvalg – det har vært gjennomført ukentlige møter i utvalget som fortløpende har 
behandlet tilsettingssaker samt oppgaver knyttet til nedtrekk av stillinger for budsjettvedtaket 
2020. Innstillingen ble behandlet i Formannskapet i april. Vedtaket foreligger og personal må 
sammen med stab jobbe videre med alternative innsparinger i de fleste rammene. Ellers så har 
omstillingsutvalget behandlet mange saker knyttet til tilsettinger, og ajourført stillingsbank. 
 
Personal har også prioritert å effektivisere oppgavene innenfor fraværsregistrering og 
fraværsstatistikk. Vi har implementert turnussystemet opp mot lønnssystemet, slik at fravær 
overføres elektronisk for alle ansatte i turnus. I tillegg så vil i løpet av 2020 digitalisere tid og 
fraværsregistrering for alle ansatte i kommunen. Det vil til sammen gi besparelser når det gjelder 
tid og ressurser. I tillegg vil digitaliseringen gjøre det betraktelig enklere for ledere og ansatte når 
det gjelder å kontinuerlig oversikt over tid og fravær. 
 
Personal har fått bestilling fra kontaktmøte å lage en helhetlig rutine for tilsettinger i kommunen 
jfr Hovedavtalen § 3-1. Denne oppgaven er påstartet men rutinene er ikke implementert på grunn 
av koronasituasjonen. Rutinen vil være ett verktøy som beskriver tilsettingsprosessen i kommunen 
og hvilke lovverk som er knyttet til.  Personal vil sørge for at dette vil komme på plass innen kort 
tid. 
 
Koronasituasjon – har utfordret personal spesielt og det har vært mange oppgaver knyttet til 
hvordan beredskapen skal etableres i kommunen. Personal har hatt en tett dialog med 
beredskapsledelsen og har sørget for at nødvendig informasjon har gått ut på mail til alle ansatte. 
Det har vært gjennomført en del drøftelsesmøter med tillitsvalgte når det gjelder lokale 
tilpasninger når det gjelder etablering av beredskap, omdisponering og gjenåpning av barnehager 
og skoler. I tillegg svart opp på mange ulike spørsmål og problemstillinger underveis. Vi har hele 
tiden forholdt oss til KS sine anbefalinger og sentrale bestemmelser og ved tvistesaker har 
personal fått meget god bistand fra KS advokatene. Beredskapen er i dag på plass og personal er 
trygg på at vi er godt forberedt til må møte ett eventuelt smitteutbrudd i kommunen. 
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Personal er også involvert i prosjektet Morgendagens Omsorg og har i den forbindelse oppdatert 
rutinebeskrivelsen når det gjelder prosjektet og lovverket ved endringsoppsigelser. Det har blitt 
gjennomført personalmøte med alle ansatte innenfor Pleie og omsorg og har gjennomført 
kartleggingssamtaler med ledere. Personal arbeider tett med virksomhetsleder og har laget en 
tidsplan for gjennomføring. Alle ansatte skal gjennomføre kartleggingssamtale og drøftelsesmøte 
jfr AML § 15-1. Alle faste ansatte vil motta en endringsoppsigelse og tilbud om ny stilling i den nye 
enheten. Prosjektet har en varighet frem til høsten 2021. 
 
Personal er også involvert i RO prosjektet i BAM. Denne ble dessverre forskjøvet på grunn av 
Korona situasjonen, men er ett prosjekt som vil gå utover hele 2020. Det handler om organisering 
av tjenestetilbudet knyttet til vedtakene. HR har bidratt i arbeidsmøter og vil sikkert få fremtidige 
bestillinger i fortsettelsen. 
 
Næring 
Vindkraft – Interpellasjoner, klagebehandling NVE, mellomlagring Nordhammarvika – med 
TrønderEnergi, Trondheim Havn, Silvasti, Vestas og Scale AQ 
Fiskerihavner – Erverv av fem fiskerihavner fra Kystverket. Igangsatt intern prosess på kommunale 
havner og kaier – utleie og fakturering gods over kai 
Korona – Deltatt i KoronaTeam – henvendelser fra publikum og næringsliv, dispensasjon fra 
karantenebestemmelser. Daglige møter med fordeling av oppgaver. KoronaTelefon – vakttelefon. 
Grendalagsfondet – tildeling av midler for å dekke faste kostnader. BeredskapsTeam – samarbeid/ 
samordning med lokale banker og næringsforeninger på Frøya og Hitra. Oppfølging Blått 
kompetansesenter – støtte til lokale bedrifter, nasjonalt tiltak, dekke faste kostnader. Forsering av 
kommunale prosjekt, forberedelser, prioriteringer, saksbehandling 
Aktiv Forvaltning – prosjekt delfinansiert av Frøya kommune, deltakelse i styringsgruppe, 
gjennomføring av lokale dialogmøter 
Øyrådet – deltatt i flere møter i første tertial, sekretærfunksjon 
Trafikkrådet – deltatt i møter/ sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ 
koronarute, Hurtigbåt 2024, NTP 2022-2033 
Kommunalt Næringsfond – Fem søknader innvilget i 2020, totalsum 681.900 kr. Ytterligere fire 
søknader er under behandling, totalt ansøkt beløp: 600.000 kr 
Froan Naturinformasjonssenter – flere styringsgruppemøter gjennomført 
Næring – Flere henvendelser fra næringsaktører – etablering av næringsområder 
Eiendom – salg av flere kommunale tomter på Nesset. Flere henvendelser under behandling. 
Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan – salg av tomter, samarbeid med EM1 
Trondheim Havn – Kaianlegg Nordhammarvika, overføring hjemmel 
Frøyatunnelen – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen, lokalt næringsliv 
 
Miljørettet helsevern 
Inngått avtale med Kystlab som har startet tilsyn med barnehager og skoler. De fleste enheter 
gjennomført, siste tre enheter står på vent grunnet korona-situasjonen. 
Oppstart av faste møter i MHV-forum, månedlig. Fast agenda for disse møtene. 
 
Øyråd 
Jevnlig inn i Øyrådet for orientering om saker som angår øyrekka. 
 
Kriseteam 
Det har vært ett tilfelle av aktivitet i kriseteam siste tertial.  
 
Morgendagens omsorg 
Deltaker rådgivende gruppe 
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Deltakelse i arbeidsgruppe tverrfaglig samhandling helse/oppvekst (politisk bestilling fra 2015) og 
Programfinansiering 0-24 pilot 
Tildelt midler som en av fire kommuner i Trøndelag i prosjektperioden 2019-2023. Igangsatt 
arbeidet, og laget struktur. Politisk vedtak på å ta inn arbeidet i ØYA som et delprosjekt. Ansatt 
prosjektleder for arbeidet. 
 
Arbeidet skal følges av forskere, og Oxford research har vært på en nullpunktsanalyse før oppstart 
av selve prosjektet. I tillegg er det samarbeid med KoRus som har kjørt en nullpunktsanalyse ift 
tverrfaglig samarbeid.   
 
Møter/koordinering omkring enkeltbrukere av helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus og 
psykisk helse 
 
Politiråd 
Deltaker i Politiråd, fast deltaker. Involvert i oppsett av agenda.  
 
Prosjektering av hjelpepersonell legevakt Hitra/Frøya 
Pilot gjennomført fra jan-april. Kontinuert hjelpepersonell på legevakt jfr korona-situasjonen. 
Planlagt politisk behandling av dette/budsjettbehandling jfr evt. fortsettelse av dette tiltaket. 
 
Deltakelse kvalitetsutvalg legevakt Hitra/Frøya 
Avholdt flere møter sammen med Hitra. Forum for kvalitetsforbedring innad og opp mot 
AMK/legevaktssentralen. 
 
Hvite biler/ATV øyrekka 
Fremdeles ikke fått «riktige» og brukbare biler fra helseforetaket. Jobbes videre med. Håp om 
plassering av bil hvertfall på Mausund innen sommeren. 
 
Helseplattformen 
Leder for ressursgruppa som har til ansvar å rigge organisasjonen for utvikling, mottak og 
implementering av Helseplattformen. 
 
ØYA 
Omorganisering av grupper tilpasset ny rigging; ØYA som hovedprosjekt med 5 delprosjekt: 
#rollemodell 
#foreldremøteplan 
#ØYA-grupper (ICDP) 
#0-24 
#absolutt 
 
Stor interesse for profileringseffekter. 
Status i arbeidet per nå: 
Distribuering av rapport fra pilot ICDP foreldreveiledning 8.trinn Frøya ungdomsskole høsten 2019 
i samarbeid med RKBU og NTNU samfunnsforskning 
Rigge plan for kompetanseøkning på ICDP blant ansatte, oppstart kompetanseøkning høst 2020 
Utdannet 4 nye ICDP-veiledere, i gang med sertifisering første halvdel 2020 
Oppstart planlegging av andre film #rollemodell 
 
Samarbeid med kulturskolen; sang knyttet til prosjektet som barn og unge i Frøya kommune får 
eierskap til, startet innøving og plan for bruk av denne 
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Smittevern 
Oppfølging av korona-pandemien. Et stort arbeid er gjort i hele organisasjonen for å rigge best 
mulige tjenester til sine innbyggere ved utbrudd av korona. Pandemi-planen har vært nyttig. 
 
Klagearbeid knyttet opp mot Folkehelseloven og miljørettet helsevern 
Flere møter lukt Nordskag industriområde. Samhandling med Fylkesmannen angående disse 
sakene.  
 
Legekontor 
Oppfølging og evaluering av LIS 1, turnuslege. Utarbeidelse av utdanningsplan.  
Oppfølging av avvik og klager. 
Innkalling og gjennomføring av ASU for leger, både lokalt og samarbeidsmøter med Hitra 
 
UngData 
Planlegging og koordinering av UngData sammen med rådgiver oppvekst og ungdomskontakt. 
 
Fagdager 
Gjennomført fagdag vold i nære relasjoner 
Planlagt fagdag for kriseteam, ikke gjennomført grunnet korona. 
 
Pårørendeskole for personer med demens 
Gjennomført kursrekke med 5 kvelder a 2 timer for pårørende sammen med demensteam og 
demensforeningen 
 
0 – 24 pilot 
Det er utarbeidet prosjektplan, arbeidsplan, interessentanalyse, budsjett, milepælsplan for 
framdrift.  
Prosjektmedarbeider har deltatt på fylkessamlinger med alle kommunene i prosjektet.  
Prosjektmedarbeider har deltatt aktivt i omorganisering og endringsprosessen i virksomheten 
familie og helse, samt har hatt orientering i HOOK. 
Det er fordelt midler til minoritetsspråklige barn i barnehagene, som tidligere var et tilskudd 
barnehagene fikk fordelt. Dette tilskuddet er nå inkludert i programfinansieringen, dermed 
fordelte vi på alle barnehagene for 2020. Det frafaller fra 2021.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 10 

Antall årsverk 8,90 

Sykefravær % 14,54% 

Nærvær  

Kommentarer: 

Personell på HR har kommet inn i virksomheten, samt ansatt fungerende personalsjef. 

Prosjektmedarbeider 0 – 24 pilot og prosjektleder for velferdsteknologi arbeider nå i virksomheten. 
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Virksomhet: Offentlig Servicekontor 
Navn leder: Frode Larsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Det arbeides kontinuerlig med å klare de servicegradsmålene som virksomheten har satt seg. 
Servicegradmålene handler om svarprosent på telefon, svartid på e-post, holde frister for 
saksbehandling og innsyn, frister for arkivering, frister for politiske innkallinger osv. 
 
I disse koronatider har servicekontoret fått en større andel henvendelser enn tidligere, både på e-
post og pr telefon. 
 
I og med at vi ikke har hatt åpent for fysisk oppmøte på kommunehuset, har man allikevel klart å 
holde servicegradsmålene til virksomheten for det meste. 
 
Virksomheten består nå av Servicekontoret, IKT-avdelingen og økonomiavdelingen. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Opprettholdelse av normal tjenesteproduksjon er opprettholdt.  
Vi har også i dette tertialet hatt sykemeldte i personalet, men vi har hatt innleid vikar i perioden. 
 
Man har rullert litt med at flere ansatte har hatt hjemmekontor i perioder. Dette har ikke påvirket 
driften og tjenestetilbudet. Dette er nok fordi kommunehuset har vært stengt for fysisk besøk i 
siste periode. 
 
Man har vært nødt til å leie inn kommunikasjonsmedarbeider i 100% fra midten av mars for å 
klare å håndtere informasjonsbehovet grunnet koronasituasjonen. Denne stillingen er ikke regnet 
med i antall ansatte eller antall årsverk. 
 
Når det gjelder økonomi så er virksomheten delt inn i ansvarsområdene 1101 – økonomiavd, 1102 
– IKT-avd, 1103 –Servicekontoret og 1105-  kommunale boliger. 
 
Ansvarsområdene 1101, 1102 og 1103 er innenfor budsjett. 
Når det gjelder ansvarsområdet 1105 så har man her et betydelig merforbruk pr. 1.tertial. 
Merforbruket skyldes større utgifter i forbindelse med prosjektet rundt Rabben og flytting av 
beboere fra dette området.  
Kommunedirektøren er informert fortløpende om økonomien for ansvarsområdet og det arbeides 
med å dekket inn merforbruket internt i kommunen. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 14 

Antall årsverk 11,9 + 1 
prosjektstilling 

Sykefravær % 5,4 

Nærvær  
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Rammeområde kultur og idrett 

Virksomhet: Kultur og idrett 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg  

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet 

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokumentet 

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Kulturvern 
Bygdetunet 
Vindu og skodder til bygdetunet er ferdig produsert og montert. Utvendig kledning må skrapes og 
males. Noen av fjølene må skiftes pga slitasje. Gulvet i inngangspartiet på huset må støttes opp, i 
underkant.  
Ytterdør og mellomdør må utbedres. Mellomdøra har en skade. Ny hovedstrømkabel er lagt til 
huset, og ny strøm er installert. 
Adkomst til tunet er forenklet. Det er etablert grusvei lagt i ny trase, på utsiden av inngjerdingen til 
Sistranda Kystbarnehage.  
Naustet og Stabbur er ryddet. Bygningene inneholder gjenstander som tilhører museets samlinger. 
Uteområdet består av innmarksbeite. I samarbeid med Hurran gård går det beitedyr 
(gammelnorsk sau) på et inngjerdet området. 
Det er pågående planlegging om bruk av husa og uteområdene. Inventar og møbler skal flyttes 
ned fra lager i rådhuset og tilbake til huset. 
Velkomstskilt er plassert ved den nye veien. 
  
Gamle Sistranda skole  
Ressursgruppa er i gang med riving og gjenoppbygging innvending. Skolen tilbakeføres til før- og 
etter 1900-tallet. 
Gjenstander som tilhører museets samlinger blir flyttet til skolen, der de får en naturlig plass i 
formidlingen av Frøyas skolehistorie. Det er gått ut anbud for skifte av undertak.  
Det er behov for nytt strømsystem i huset, samt montering av lys. 
 
Stabben Fort 
Pågående arbeid med utstilling, men døra er åpen for publikum. Sommeråpent og omvisninger er 
gjennomført og planlegges videre sammen med lokale guider. Nytt do og nye benker er på plass.  
Avtale for tilsyn og renhold er i en prøveordning med grendelaget. Kommunen har oppretta 
restavfallspunkt. 
Det er etablert håndlaga tilvisningsskilt til Skipheia og Fehaugen. 
Et nytt 3-D skilt er under produksjon. Dette skal monteres inne i bunkersen sammen med den 
øvrige samlinga. 
Tunnel-systemet er kartlagt, og skisse over anlegget henger nå i utstillingen. 
 
KUL-MIN (kulturminneskilt) 
Pågående samarbeidsprosjekt med fylket for etablering av Kul-Min på Titran. Prosjektet 
innbefatter 4 skilt med tema: Stabben Fort, Titranulykka, Fiskeværet Titran og Sletringen Fyr. Alle 
er under produksjon og vil etter plana bli montert i løpet av 2020. 
 



10 
 

Titran Gamle kirkegård 
Området er i samarbeid med Dalpro ryddet for gammelt gras og ville vekster. Stien er slått slik at 
en tydeligere ser hvor man skal gå. Området er innrammet med stolper og tau, og stedet har fått 
eget håndlaget skilt. 
Arbeidet er utført er i dialog med fylket. 
 
Frøyahallene: 
Aktiviteten har som vanlig vært tilrettelegging og utleie til lag og foreninger, utlån til kommunale 
virksomheter, seniortrim, dagsenter, bursdager, åpen basishall ungdomsbasen og 
utstyrssentralen, diverse arrangementer i regi av frivilligsentralen og svøm langt kampanjen. 
Avtalen med BUA sentralt er sakt opp pga det ble veldig dyrt å være medlem der og vi ser at vi kan 
drive utstyrssentralen like bra uten, om ikke bedre. Konseptet er det samme, forskjellen er at vi 
ikke kan bruke BUA navnet og logoen. 
 
Vi var godt i gang med bookingen for våren og sommeren under Frøya Arena og det var mange 
som skulle besøke oss i helgene og feriene. 
 
Prislappen på renoveringen av svømmehallen ble mye dyrere enn antatt og i tillegg kom det et 
innspill fra det lokale næringslivet om et samarbeid om å bygge ny svømmehall (badeland) Det ble 
satt ned en gruppe som skal se på dette. 
 
Så kom covid-19 pandemien, noe som førte til at vi måtte stenge ned all aktivitet i Frøyahallene. 
Dette fører selvfølgelig til et stort inntektstap for oss, men vi tar igjen noe av dette med at vi 
stengte svømmehallen og omdisponerte personell. 
Alt personell for kultur og idrett står på kriseberedskapslista for omdisponering i kommunen. 
Men vi står klare til å åpne så snart sentrale og lokale retningslinjer åpner for det. 
 
Frivilligsentralen  
Aktiviteter har vært allsangcafe, gretne gamle gubber frokostklubb, språkkafe, dagsenter i 
samarbeid med PLO, seniortrim, hybelkroken, vareutkjøring m.m 
 
Det jobbes med sommerjobb for ungdom og sommerøya for barn mellom 12-16 år. Sommerøya er 
planlagt flyttet til høstferien evt ta det i mindre grupper. 
Sommerjobb for ungdom har fått til et bedre samarbeid med næringslivet i år da kommunen ikke 
kan bidra med like mange plasser som tidligere pga smittefaren. Dette gjelder spesielt PLO 
tjenesten som ikke tar imot ungdom i år. 
 
I dagens situasjon har arrangementene vært få og mange avlyst. Avdelingen stengte fysisk 
sammen med resten av kommunen, men vi har vært åpen og tilgjengelige på mail og tlf hele 
perioden. Det er fortsatt hjemmekontor, men drar fysisk på jobb hvis det er nødvendig. 
 
Det er ringt til de fleste over 75 år i kommunen for å høre om de trenger noen hjelp og hvor de 
kan henvende seg hvis det skulle være noe. Det er blitt koblet opp et par telefonvenner for å 
forebygge ensomhet i samarbeid med nye frivillige. 
 
NYBY ble også opprettet for å kunne forenkle å ta unna oppdrag i disse tider, dette har fungert 
veldig godt. Alle oppdrag har blitt tatt unna ganske fort. Dette er et veldig nyttig verktøy som 
forenkler å få tak i frivillige til ulike oppdrag. Vi håper at vi kan se på muligheten til å beholde det 
og kanskje gå inn et samarbeid med Hitra når året er omme for å få ned utgiftene.  
 
Det planlegges også digitale møter med grendelag, kreftkafe m.m  
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Vi har også en del henvendelser om smått og stort på mail og tlf som løses underveis. 
 
Det ble også rettet spm til de som bruker for eksempel trim her om de ville starte opp ute i små 
grupper, men de ønsker å vente til vi kan åpne som normalt. Dette gjelder også andre aktiviteter, 
da er det redsel for smitte som kommer til grunn. Under tlf runden virket det som de fleste av våre 
brukere over 75 isolerer seg i stor grad for å unngå smitte. 
 
Vi har spandert en ipad til frøya sykehjem slik at de skal kunne holde mere kontakt med sine på 
facetime. Har også god dialog med PLO om samarbeid i disse tider der det trengs. 
 
Økonomisk så brukes det veldig lite av budsjettet i disse dager, generelt er det lite inntekt så 
avdelingen går med mere overskudd enn tap i disse tider. 
 
Biblioteket fortsetter med depot til Nordskag og Dyrøy oppvekstsenter og til barnehager som 
bestiller depot. Bøkene lånes ut til skolene i en lengre periode, biblioteket både leverer og henter 
bøker. Takket være det har elevene og lærerne tilgang til tilleggslitteratur. Så utenom Bokbussens 
tilbud som er finansiert av biblioteket kan skolene også ha tilgang til bøker fra Frøya Bibliotek. 
Tilbudet er tilpasset elever med ulike lesenivåer (fra barnehagen til 7.trinn), inkludert både 
faktabøker og skjønnlitteratur.  
 
Biblioteket jobber fortsatt med integrering.  
I 2019 begynte vi en ny serie med aktiviteter: bli kjent med landet mitt. Det er bibliotekets 
prosjekt som fungerer uten noen tilleggsmidler og baserer seg på frivilligheten. Personer fra ulike 
land inviteres til å vise landet sitt etter en fast mål satt opp av biblioteket. I den første kvartalet 
hadde vi 2 møter i løper av januar og februar 2020 («Møt Bulgaria» og «Møt Canada»). I mars 
«Møt Sudan» var avlyst pga. Corona virus. Til sammen fra begynnelsen til nå var det 8 møter i 
serien av møter med folk fra forskjellige land. 
 
Det var lesesirkel to ganger i den 1. kvartalet. Den andre var som møte online (pga. Corona virus) 
Set var også «Sjakk for Barn og Ungdom», Kultur- og bibliotekbuss på Frøya, Morsmålsdag, 
Språkkafe og høytlesning, datahjelp og språkhjelp, utstillinger.  
 
Biblioteket gjennomført 15 arrangementer til sammen i det I. kvartalet (datahjelp, språkhjelp og 
skolebesøk eller omvisninger er ikke telt her). 
Et annet tiltak som skal fremme integrering er møtene med grendelagene på Frøya. De inviteres 
for å møte Frøyas befolkning på biblioteket. Møtene inneholder både en informasjonsdel og en 
mindre formell del. I dette kvartalet var det holdt møte med Dyrøy grendelag.  
 
I mars var det noen arrangementer som var avlyst pga. Corona virus. Noen arrangementer var 
gjennomført online i stedet, som lesesirkel eller høytlesing med en forfatter.  
30 bibliotek i Trøndelag har gått sammen og kjøpt rettighetene til å dele den nyinnspilte 
videolydboka. Det var godt tilbud til barn på Frøya, og alle skoler og barnehager i kommunen var 
informert om tilbudet og fikk lenke til å se på video. 
 
Del av mars biblioteket var fysisk stengt, men fortsatt tilgjengelig for lånere. Dem fikk tilbud med 
flere  
digitale tjenester.  
 
Frøya bibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for sine brukere. PressReader er en av de mange 
gode tjenestene som bibliotekene tilbyr sammen. Nett-tjeneste med tilgang til aviser og tidsskrift 
fra mange land og språk. 
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I april lanserte folkebibliotekene og Trøndelag fylkesbibliotek appen BookBites. 
BookBites er enkel og gratis, og vil gi et solid løft i brukeropplevelsen. BookBites erstatter appen 
eBokBib som har vært i bruk siden 2013. BookBites brukes til å låne e-bøker og e-lydbøker gratis 
fra biblioteket. I mars var det forberedelser før lansering, også opplæring for bibliotekansatte. 
 
Frøya bibliotek deltar i Sjakk & Samfunn-prosjektet siden 2019. Biblioteket deler informasjon om 
sjakkturneringer online. Det er flere sjakktureninger online i Corona-tiden.  
 
Frøya bibliotek har også eget You-Tube kanal, hvor er flere video fra våre egne arrangementer som 
var gjennomført på biblioteket. Man kan også se på bokanbefaling.  
 
Det var også lansert digitalt nasjonalt lånekort. Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere 
uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no. 
 
Frøya bibliotek informerte lånere sine om tilbudet.  
  
Frøya kulturhus 
Frøya kulturhus har store deler av høsten og julesesongen ferdig planlagt. I Korona-perioden har 
de ansatte jobbet veldig mye med kulturvern-arbeid. Stabben fort er så å si ferdig, vi er på 
oppløpssiden med Bygdetunet, Titran Frøya kulturhus 
Kulturhuset kom godt i gang med året med en flott nyttårskonsert med Transjoik og Quintus. I 
februar fylte kulturhuset salen med revyshow med Kveli Rånes Bremseth. Videre ble det arrangert 
UKM og 4-dagers dataparty (Frøya-LAN). I starten av mars planla kulturhuset musikal- og 
teatersesongen 2020, gamle kirkegård er vedlikeholdt. I tillegg jobbes det med utvikling av 
Opplevelsessenteret. Kulturhuset har planlagt åpen turistinformasjon i hele sommer, og 
guiding/omvisning av turistattraksjoner på Frøya. 
 
Både kinodrift og kulturarrangementer har måtte avlyst alt av aktivitet siden 12.mars og til nå. Vi 
håper vi nå etter hvert kan få en gradvis oppstart av driften igjen. 
Alle ansatte i kulturhuset er omdisponert til skole (i beredskap) på ubestemt tid. 
 
Søknader og kulturmidler 
Startet året med saksbehandling av spillemiddelsøknader. Vi hadde ingen nye i år, men flere i 
forhold til Helhetlig Idrettspark som er fornyet og innsendt til fylkeskommunen.  
I tillegg til politiske saker er det utlyst og laget sak på årets «Kulturmidler», vi mottok 26 søknader 
som er det samme som i 2019. I tillegg er det mottatt 10 søknader på kommunene 
«Grendalagsfond – koronatiltak». Disse er behandlet fortløpende og innvilgede beløp et utbetalt. 
Videre er det mottatt 8 søknader på Grendalagsfond ordinært. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 13 

Antall årsverk 8,93 

Sykefravær % 1,3% 

Nærvær  
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Rammeområde oppvekst 

Virksomhet: Nesset barnehage 
Navn leder: Eirin Teigås 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Høsten 2019 fikk vi ny styrer og en del nye medarbeidere som gjør at vi må prøve oss en del frem 
og bruker tid på å få med alle og skape felles fokus og mål for virksomheten. Vi har blant annet 
jobbet med visjonen vår: en barnehage vi selv vil gå i og med verdiarbeid, men jeg skulle ønske vi 
kunne jobbet mer med dette. Jeg ser at vi har lite møtetid hele personalet sammen, da vi ikke har 
økonomi til det fordi det må tas på kveldstid og det er mye vi ønsker å få tatt tak i når vi først er 
sammen. Det gjør at vi ikke får jobbet godt nok i dybden med det vi ønsker. Derfor har vi de 4-5 
siste årene hatt ei planleggingshelg (mot to planleggingsdager) som vi har hatt veldig god erfaring 
med og som oppleves produktivt og løftende for barnehagen. Da får vi jobbet godt i dybden med 
temaer vi ønsker. Denne utgikk dessverre denne våren, men vi håper på å få tatt den igjen til 
høsten nå 2020.  
 
Høsten 2019 hadde vi prøving med å ha en møtedag i uken der vi får tatt unna møter og dette har 
vi valgt å fortsette med, men justert litt på hvilke møter. Slik blir vi friere resten av uken til å være 
spontane og gjøre andre ting. Vi slipper at dagene forsvinner i logistikk for å få møter til å gå opp 
og ha nok folk ved å legge det til en dag som er planlagt deretter.  
 
En justering vi har gjort er å endre hvordan vi jobber med tidlig innsats. Nå har vi veldig godt 
samarbeid med PPT og helsestasjon hvor vi inviterer de til tiltaksteam ved behov som meldes inn 
til styrer. Her får vi drøftet saker tidlig og tverrfaglig og det er lav terskel for å ta opp ting der. Vi 
har kun fått prøvd et par ganger, men dette virker mye mer strukturert og produktivt enn slik det 
var før med faste møter og at alle ped.ledere deltok uten at det var bestemt sak. Vi har også satt 
mer helhetlig fokus på dette med tidlig innsats, det å benytte kartleggings og lav terskel for å 
jobbe tverrfaglig. Dette også i tråd med Øya-prosjektet.   
 
Pedagogisk dokumentasjon: Pedagogisk dokumentasjon er det satsningsområde vi har og har hatt 
i flere år nå, men da dette er et utviklingsarbeid som krever en del endring og progresjon tar det 
derfor tid for å implementere arbeidsmåten i virksomheten. 
 
Det å ha felles refleksjonsmøter på tvers av avdelinger er et valg vi har tatt og som vi velger å 
fortsette med da dette fungerer godt. Det bidrar til progresjon i utviklingsarbeidet med 
pedagogisk dokumentasjon samt det å skape samhold og felles verdier, mål og fokus for hele 
barnehagen. Dessverre så har vi ikke fått gjennomført alle disse møtene denne våren da vi har 
hatt stor mangel på bemanning spesielt på et hus før barnehagene stengt som følge av korona-
epidemien. Under stengingen fikk vi derimot mulighet til å kjøre kompetanseheving for den 
enkelte ansatte med lesing og refleksjonsoppgaver innenfor dette utviklingsarbeidet og er noe vi 
tenker å ta igjen når vi får samlet oss igjen.  
 
Innenfor pedagogisk dokumentasjon jobber vi mye med barns medvirkning og det å se barnet 
som subjekt og dermed anerkjenne og legge til rette for deres hundre språk. Vi jobber for å skape 
progresjon både i ansattes læring, barnas læring, men også i miljøene. Et grep vi har gjort er å 
rullere på personalet for at alle ansatte skal bli kjent med hele virksomheten og klarer da å ha et 
helhetlig fokus som vil gjøre at det er progresjon fra barnet starter i barnehagen til det slutter.   
 
Vi har fokus på at læring skjer i det barna allerede er opptatt av og har øvd på å trene vårt 
observerende blikk, det å dokumentere på ulike vis (lydopptak, video, bilde, skrive/notere, barns 
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tegninger, byggverk, tankekart osv.) og bringe dette tilbake til personalgruppen for å se hvordan 
kan vi bidra til mer dybde i barns læring gjennom deres interesse. Her er vi på mange måter 
kommet langt, men trenger fortsatt øving og benytter mye av tiden vi har felles i personalmøter 
og på felles refleksjonsmøter på å reflektere og øve oss. Vi har en vei å gå for å få med barnas og 
de foresattes refleksjoner og blikk på dokumentasjonen, men også der fikk vi øve oss på et 
foreldremøte her i høst.  Mye av endringen skjer i det fysiske miljøet hvor vi betegner rommet 
som den 3.pedagog. Der har vi blitt ganske gode, men har nå utover våren satt mer fokus på det 
også utendørs.  

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Vi har 4 avdelinger hvor vi har vært 47 barn per 1.tertial: 17 småbarns og 30 storbarns, men tar inn 
3 nye småbarns 4.mai. Et storbarn sluttet også som følge av koronapandemien.  
 
Vi er i år fornøyde med å ha alle førskolebarna på en gruppe dette året og opplever at de har fått 
god oppfølging til tross for en del fravær på storbarnshuset da de kunne implementere en del 
skoleforberedende aktiviteter i hverdagen.  
 
Med 4/6 ansatte som av ulike årsaker har vært helt eller delvis borte på storbarnshuset har vi 
måtte velge bort en del møtevirksomhet og det har ført til at et barn som har behov for oppfølging 
gjennom hele sin barnehagehverdag ikke har fått en på seg som det egentlig skal være.  
 
13.mars stengte barnehagen som følge av korona-epidemien og da kjørte vi kompetansehevende 
arbeid for den enkelte ansatte. Vi hadde en del webinar og opplegg på nett samt lesing og 
refleksjonsoppgaver. Disse tenker vi å ta igjen når vi kan samles igjen.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 18 

Antall årsverk 14 

Sykefravær % 13,1 

Nærvær 85,7 
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Virksomhet: Frøya kulturskole 
Navn leder: Toril Antonsen Aae 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Arbeidet med å lage lokale fagplaner var godt i gang da kulturskolen ble stengt ned 12.mars. Etter 
det har ikke arbeidet blitt gjenopptatt, men har som mål å bli ferdigstilt i løpet av 2020.  
 
Søknad til Forskningsrådet, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, knyttet til KST-vedtaket fra 

2016 om å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan brukes 
målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og skrivevansker, fikk 
avslag. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

I vår ble UKM 2020 arrangert i en revidert versjon, fortsatt sammen med Hitra kommune. Antall 
deltakere fra Hitra kommune er alarmerende lav, men deltakelsen fra Frøya ser ut til å ha 
stabilisert seg noe.  
 
Etter nedstengingen 12.mars pga koronautbruddet, har Frøya kulturskole tilbudt digital 
undervisning til alle sine elever. De fleste elevene har takket ja til dette, men det er en 
kjensgjerning at det ikke er alle fag det er like lett å endre fra å være fysiske til å bli digitale. Dette 
er vært en utfordrende periode for alle involverte. 
 
Flere av kulturskolens ansatte har vært plassert på omdisponeringslista til Frøya kommune siden 
rett etter påske. 1 ansatt har delvis blitt omplassert til Sistranda barneskole.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 7 

Antall årsverk 5,7 

Sykefravær % 0,6 % 

Nærvær                     98,9 % 
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Virksomhet: Mausund oppvekstsenter 
Navn leder: Håvard Holte Os 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

I skolen har hovedfokuset i første tertial vært på fagfornyelsen. All utviklingstid har vært rettet 
mot dette, for å gjøre oss i stand til å jobbe etter den nye læreplanen fra august 2020. Arbeidet 
har vært bygd opp rundt Udirs digitale kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk, som 
vi i likhet med de andre skolene i kommunen gjennomfører. Kompetansepakken består av 5 
moduler, der vi ved utgangen av første tertial har gjennomført 2 av disse. Stenginga av 
oppvekstsenteret i forbindelse med koronasituasjonen har bremset progresjonen i 
utviklingsarbeidet. Vi ligger derfor en modul bak den opprinnelige progresjonsplanen, og vil ikke 
være i stand til å fullføre 4 av de 5 modulene før sommerferien, slik vi hadde planer om. Vi mener 
likevel å være i stand til å begynne å jobbe i tråd med den nye læreplanen fra skolestart i august 
2020. Stengingen har på den annen side tvunget frem en voldsom utvikling i lærernes 
profesjonsfaglige digitale kompetanse, siden hjemmeundervisningen som foregikk i 
stengingsperioden i all hovedsak foregikk med digitale hjelpemidler. Dette er en 
kompetanseheving vi vil nyte godt av når vi nå er tilbake i en tilnærmelsesvis normal skolehverdag. 
I barnehagen har vi har vi hatt høyt sykefravær. Vi har derfor vært nødt til å ha fokus på drift, og 
utviklingsarbeid har derfor blitt nedprioritert. Ved utgangen av tertialet er imidlertid bemanningen 
tilbake som normalt, og vi håper derfor å få et bedre fokus på utviklingsarbeid fremover. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Tjenesteproduksjonen i første tertial har vært svært påvirket av situasjonen rundt stenginga av 
skolen og barnehagen knyttet til koronasituasjonen. For barnehagens del har vi ikke hatt noen 
omsorgsbarnehage eller liknende, kun hatt noe sporadisk oppfølging av barna mens de har vært 
hjemme. For skolens del har vi drevet for fullt med hjemmeundervisning i hele stengingsperioden. 
Takket være digitaliseringen vi har vært gjennom i skolene i kommunen, der elevene har hvert sitt 
læringsbrett og tilhørende nettbaserte verktøy, har dette gått relativt bra. Uten dette ser vi 
imidlertid for oss at det hadde vært vanskelig å få til en tilfredsstillende opplæring. Vi har 
gjennomført undersøkelser om opplevelsen av opplæringa rettet mot både foreldre og elever i 
perioden. Tilbakemeldinger på disse tider på at vi har lyktes godt med å få til en god opplæring, 
forholdene tatt i betraktning. Det var imidlertid svært godt å få åpnet oppvekstsenteret til 
tilnærmelsesvis normal drift igjen, da spesielt de sosiale aspektene ved opplæringa var svært 
utfordrende å ivareta i stengingsperioden. Vi har i korte deler av stengingsperioden hatt 
omsorgsskole for 1-2 elever, men har ikke hatt noen elever i SFO. 
Utenom perioden da skolen og barnehagen har vært stengt, har det ikke vært noen større 
endringer i tjenesteproduksjonen ved virksomheten i første tertial. Antall barn i barnehagen er 
uendret. Antall elever i skolen har gått ned, fra 20 ved årsskiftet til 19 på nåværende tidspunkt. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 10 

Antall årsverk 7,84 

Sykefravær % 13,4 % 

Nærvær 85,8 % 
Kommentarer: 
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Ligger noe høyt på antall årsverk, da virksomhetsleders frikjøpt på 20% er medregnet, samt at vi har 

en lærer i videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordninga, som tilsvarer 37,5% 

stilling som vi får refundert. 

Det relativt høye sykefraværet skyldes en langtids sykemelding. Liten tue velter stort lass med så få 

ansatte. 
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Virksomhet: Nabeita oppvekstsenter 
Navn leder: Tove Karlsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Hovedmålet vårt er kvalitet og måloppnåelse i forhold til kommunens 4-års plan. 
Målet er å utnytte de ressursene vi har til å bygge kvalitet på læringsløpet til elever og barn i bhg. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Vi har i løpet av perioden (fra uke 9) fått tilført 100% lærerressurs fra Nordskag. Dette pga av barn 
med særskilte behov som vi ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å gi et godt nok tilbud. I tillegg var 
dette ledd i utjevning i forhold til skjevheter i ressursfordeling skolene imellom. 
Det var en økning som gav oss gode muligheter i forhold til tjenesteproduksjonen.  Varte ikke så 
lenge før Coronanedstenging, men ressursen har også vært kjærkommen i forhold til hjemmeskole 
og nå i gjenåpningen av skolen. Denne ressursen er vi også avhengig av til neste skoleår i forhold 
til å dekke oppgaver som er her nå og i tillegg ta i mot en stor gruppe førsteklassinger, - 25 elever. 
 
Det har ellers vært jobbet godt i denne spesielle situasjonen både på skole; SFO og barnehagen. 
Barna er blitt ivaretatt og læringstrykket til elevene er holdt oppe.  Dette evalueres i disse dager. 
 
 Alle barnehageplasser er besatt.. Press på rammen pga av økt pedagognorm og ikke økt 
bemanningsnorm.  Flere timer hvor pedagoger er ute av avdelingen. 
 
Når det gjelder økonomi så fremstår regnskapet vårt med noe mer forbruk. Dette skyldes mye 
utestående inntekter og at sparebeløp er innlagt i regnskap med kr 605.000,-. Vi har oversikt over 
de utestående inntektene. 
Når inntekter er regnet med ser vi at vi er kommet langt på vei i forhold til innsparinger. Dette vil 
fortsette til høsten og vi regner med å være i balanse ved årets slutt. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 35 + vikarer 

Antall årsverk 30,69 

Sykefravær % 9,0 %  for hele 
senteret 

Nærvær  

Kommentarer: rapport visste ikke fraværet oppdelt avdelinger denne gang. 

Investeringsprosjekter  

Nummer Navn Tidligere års 
budsjett 

Årets 
budsjett 

Total 
budsjett 

Regnskap 

 ny sklie 
uterom skole 

 100000 100000  

Angående sklien: denne saken ble også rapportert inn etter 1. kvartal i fjor. I løpet av 2019 

ble det innhentet flere anbud, men vi kom ikke i mål i forhold til pristilbud og det vi har 

stående. (100.000,-) 

Det var store avvik mellom tilbud og tilgjengelige midler. Beløpet ble overført til 2020. Nå må 

det drøftes om dette kan benyttes til annet uteapparat.  
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Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter 
Navn leder: Lise Måsøval 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten: 

Januar-april 2020 

Generelt: 

Året startet med mye fokus på avvik knyttet til utallige lekkasjer i bygget, og det ble avholdt noen 

møter med Ruta og iverksatt undersøkelser for å finne ut av problemene. Andre mangler ble også 

tatt opp, og vi håper at det nå fremover kan bli rettet opp i disse, ettersom dette også var et tema 

i 2019.  

  

Barnehage: 

Hovedfokus i barnehagen er fremdeles å jobbe med inndeling i mindre grupper så ofte det lar seg 

gjøre, og da er fokus på språk. Fordi vi er heldige og har tre lærlinger, har vi greid å dele opp slik. 

Dette er kompenserende tiltak for at vi nesten ikke har norske barn i barnehagen. I perioden med 

stengt barnehage ble det prioritert kompetanseheving, ved at ansatte benyttet nettressurser 

innen utvalgte emner. Pedlederne arbeidet i samme periode med ny årsplan. 

Skole: 

Også dette året er det sosiale miljøet på mellomtrinnet et område vi har arbeidet mye med, og 

som vi må fortsette med. Det ble iverksatt flere klassemiljøtiltak rettet mot læring og trivsel – en 

jobb som langt fra er over. 

I midten av mars ble undervisninga flyttet fra skolen til hjemme. I løpet av noen uker ble 

teknologien utnyttet på nye måter, og det lagt ned en stor jobb for å tilpasse dette så godt som 

mulig til den enkelte. Fokuset har vært språk, lesing og trivsel hele perioden, uavhengig av om 

elevene har vært på skolen eller hjemme. Det ble gjort en kjempejobb av de ansatte i denne 

perioden. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

- Nå er det 35 barn i bhg, delt på tre avdelinger. De fleste barna har minoritetssrpåklig 
bakgrunn. 

- 35 elever på 1.-7. trinn. Godt over halvparten av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. 
- 12 elever som benytter seg av SFO (9 på fredager når de må betale). 
- 10,5 stillinger i barnehagen 
- 5,7 lærerstillinger 
- 1,55 assistentstillinger i skolen  
- 1,8 admin (virksomhetsleder 100%, avd.leder 50%, merkantil 30%).  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 22 

Antall årsverk 19,55 

Sykefravær % 10,3% 

Nærvær 89,7%? 
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Virksomhet: Sistranda skole 
Navn leder: Sissel Jorid Østheim Strømøy 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Fokus på grunnleggende ferdigheter. 
Spesielt fokus på grunnleggende lese- og språkferdigheter og læringsmiljø. 
 
Fokus på tidlig innsats. 
 
Læringsmiljø: Det jobbes systematisk for å fremme et trygt og godt leke - og                 
                    læringsmiljø.  
                        
                    Det jobbes kontinuerlig for å gjøre overgangsrutinene så gode som mulig. 
                    Skolen jobber kontinuerlig for å ha gode prosedyrer og rutiner for forebygging,  
                    avdekking og handtering av mobbing. Trygghet og trivsel tillegges stor vekt. 
 
                    Det jobbes med å bedre skole-hjem samarbeidet ytterligere. Gjennom tiden med  
                    hjemmeskole har mange lærere hatt et tettere samarbeid med heimen, kommet 
                    tettere på med jevnlig, nesten daglig kontakt. Dette har vært veldig positivt. 
 
Innen utgangen av 2020 skal resultatet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver for 5.trinn ligge 
på landsgjennomsnittet. Det jobbes kontinuerlig for at den enkelte elev skal få maks 
læringsutbytte. Resultatene på kartleggingsprøvene for den enkelte elev følges tett opp. 
Resultatene analyseres, tiltak settes og gjennomføres. Tiltakene evalueres i etterkant. 
 
Måloppnåelse:  
Pga stenging av skolen 13.mars, er ikke kartleggingsprøvene gjennomført i alle trinn, skolen har 
derfor ikke full oversikt over resultatene på disse enda. Kartleggingsprøvene gjennomføres nå 
fortløpende, Udir prøvene skal være gjennomført innen 29.mai. Retesting av NP for 5.trinn 
gjennomføres vår 2020, for å se om oppsatte tiltak har gitt resultater. Retesting av NP 
gjennomføres også for 7.trinn vår 2020.(8.trinn) 
Det jobbes kontinuerlig gjennom skoleåret for å heve den enkelte elevs læringsutbytte, og for å 
kunne oppnå målet for 2020.  
 
Arbeidet med analyse av resultat, tiltak, oppfølging og evaluering av tiltak er i gang. Tett 
oppfølging fra ledergruppa, skolevandring er innført, men pga stenging av skole, 13.mars, er ikke 
dette gjennomført på samme møte som tidligere.  Oppfølgingsmøter med alle trinn gjennomføres 
kontinuerlig. I tiden med hjemmeundervisning har det vært oppfølging av ansatte gjennom møter 
i teams og direkte telefonsamtaler med den enkelte lærer. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomheten jobber etter politiske mål for 2020. 
Dette er det første skoleåret som ren barneskole, Sistranda barneskole. Vi opplever en mye 

mindre kompleks hverdag både for elever og ansatte med ren barneskole, både i forhold til tett  

oppfølging av elever og ansatte, men også selve skolebygget. Frigjøring av arealer gjør at ansatte 

og elever har mer «luft» rundt seg, som igjen fører til mer ro i arealene for elever og at ansatte. 

Arbeidsrommene/kontorplassene til ansatte er romsligere og mer oversiktlig, og det er enklere å 

jobbe effektivt og uforstyrret, og ikke minst fører dette til enda større trivsel. 
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Virksomheten har hatt sparetiltak på økonomi med kr. 336 250,- for 1.halvår, pr.dato ser det ut til 

at vi er i rute mht innsparing. Konsekvens: ingen bruk av vikar i langtidssykemelding.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 41 

Antall årsverk 32.70 

Sykefravær  8,2%  
 

Investeringsprosjekter  

Nummer Navn Tidligere års 
budsjett 

Årets 
budsjett 

Total 
budsjett 

Regnskap 
 

      

   19149932  7161627 

Kommentarer: 

Regnskap 2.tertial viser et merforbruk på kr.60 029,- 

Merforbruk skyldes ikke innkommet refusjoner. 
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Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole 
Navn leder: Line Brendberg 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Lesing og ordlæring – Enheten bruker både delingstimer i norsk og leksehjelptid til å legge faste 
øvingspunkter i veileda lesing av varierte tekster for de yngste elevene. For de eldste legges 
veileda lesing og begrepsforklaring inn i timer i ulike fag etter prioritering i kvartalsvis produktplan. 
Skolen har gjennomført retesting etter nasjonal prøve i lesing, og gått gjennom oppsatt 
forberedelse til høstens nasjonale prøver. For sjuende klasse ligger deler av dette i andre tertial. 
Som oppfølging etter ekstern skolevurdering bruker skolen progresjonsplan og kriteriebeskrivelser 
fra kommunens språkplan for å legge øving av ulike sjangrer og ferdigheter inn i produkt- og 
årsplaner. Relemo og trondheimskartlegginga er i bruk for å strukturere individuell oppfølging av 
norsk for flerspråklige utover det som er felles etter språkplan. I noen utstrekning er det lagt opp 
til høytlesing og notering fra fagtekster i lesepar. Alle lærere er opplært og involvert i å 
gjennomføre veileda lesing i sine fag, og trekke ut sentrale fagbegreper. 
Regning – Skolen har prioritert å bruke to delingstimer til gruppedeling av matematikkfaget på 
bakgrunn av tidligere kartleggingsresultater. Dette gjør det mulig med mer lærerstyrt 
fagkommunikasjon og forståelsesøving i faget. I sammenholdt gruppe arbeider man med 
problemløsningsoppgaver, og med regneøving av skriftlige og digitale oppgaver. Bruk av Alle 
teller-kartlegginga fra Matematikksenteret over flere år har gitt god bakgrunn for målretting av 
planene for hver elev, og materiell fra regnenettverket har vist gode resultater for å sikre 
grunnleggende tallforståelse og strategiarbeid hos lavtpresterende. Dette vises igjen som tydelig 
progresjon for de fleste elevene i Alle teller dette tertialet. Erfaringene er så positive at vi ønsker 
sterkt å videreføre strukturen i regneopplæringa for neste skoleår. 
Digital utvikling – Skolen utarbeidet dette året en progresjonsplan for både lærere og elever når 
det gjelder hvilke kunnskaper og ferdigheter det skal arbeides med gjennom skoleåret i ulike 
grupper. Ved evaluering i vår finner vi at vi har klart å følge planen, og konkretisere  det gjennom 
produkter, arbeidsmåter og opplæringsøkter både i elevenes undervisningsplaner og lærernes 
møtetid. Målene går på både digital produksjon i ulike sjangrer, mestring av prioriterte apper og 
kommunikasjonskanaler, og ferdigheter som tastaturbruk, filbehandling og nettvett. Resultat på 
kartleggingsprøve i digitale ferdigheter var fint. 
Rullering av utviklingsplan – lokal evaluering av utviklingsplan foregår etter ulike stoppunkter 
gjennom året, fram mot ei rullering i slutten av skoleåret. For læringsmiljødelen er det tatt i bruk 
resultater fra brukerundersøkelser, innspill og forslag fra elevråd og FAU/foreldrekonferanser og 
momenter fra styringsdialogen, i tillegg til lærernes observasjoner av utvikling og utfordringer. For 
læringsdelen har vi brukt kartleggingsprøver, Alle teller og læringsstøttende prøver fra våren 2019, 
nasjonale prøver fra høsten 2020, og kartleggingsprøver /Alle teller fra våren 2020. Dette utfylles 
med innspill fra utviklingssamtaler med elevene, og lærernes faglige oppsummeringer ved slutten 
av hver periode (fire perioder i løpet av undervisningsåret). Prioriterte tiltak i utviklingsplan 
nedfelles i konkrete tverrfaglige produktplaner i hver periode. Etter en del utprøving og tilpassing 
mener vi nå at vi er kommet fram til felles forståelse av arbeidsgangen i personalet, og en struktur 
for planlegging og evaluering som er tjenlig, og som vi vil holde fast ved. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Sørburøy skole har dette skoleåret seks elever fordelt på alle tre trinn, av dette to elever i tiende 
klasse. 
Undervisning og administrasjon dekkes av tre ansatte, den ene i delstilling. Skolen kjøper 
utfyllende tjenester for musikkundervisning fra Frøya kulturskole, og i sør-samisk som andrespråk 
fra Sameskolen for Midt-Norge. 
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Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1.tertial 

Antall ansatte 3 

Antall årsverk 2,82 

Sykefravær % 0,7 % 

Nærvær  
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Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter 
Navn leder: Randi Gaustad  

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

I 1. tertial ble ombyggingsarbeidene ferdigstilt, med formell overtakelsesforretning 10. februar. 
Dyrøy oppvekstsenter har fått doblet arealet, og hele bygget fremstår nå som et nybygg. Dette 
løftet betyr utrolig mye. Stor glede i nærmiljøet og på oppvekstsenteret!  
 
I februar ble tiden brukt til flytting; ut med gammelt og inn med nytt. Inventar ble levert av 
Lindbak, og det ble veldig bra.  
 
Offisiell åpning av nytt oppvekstsenter ble satt til 24. mars, og planleggingen var i full gang.  
Så kom koronapandemien over oss, og samfunnet gikk i en lockdown. Alle barnehager og skoler i 
Norge ble stengt fra 12. mars 2020 kl. 1800 (sammen med mye annet ellers i samfunnet).  
 
Under stengningen skulle undervisningen opprettholdes, og vi startet med hjemmeskole. 
Avgjørelsen skjedde over natta, og vi måtte komme opp med nye måter å organisere oss på, og 
ikke minst, drive undervisningen på. Avgjørende for muligheter til å drive hjemmeskole, var den 
digitale satsinga vi har hatt det siste halvannet året. Det at alle elever og ansatte har hver sin iPad, 
med ulike lærings- og kommunikasjonsapper førte til at vi kunne opprettholde undervisning på en 
god måte. En stor omstilling, riktignok, og med atskillig merarbeid, men også med mange nye 
erfaringer.  
 
For barnehageansatte ble det gjennomført fire uker med hjemmekontor, hvor det i all hovedsak 
var kollektiv kompetanseheving, med vekt på digitalisering i barnehagen. Dette er tid vi har alt for 
lite av i barnehage til vanlig, så det opplevdes nyttig, i så måte. Det var arbeidskrevende og 
utfordrende å sitte på hver sin tue med kompetanseheving, i stedet for å være aktive med barna i 
barnehagehverdagen.  
 
På grunn av koronasituasjonen ble alt snudd på hodet, og mye ble satt på vent. Tiden ble 
uforutsigbar, og det var en krevende tid for mange. Norge stoppet opp, og så gjorde også mye for 
oss på oppvekstsenteret. Restlevering av inventar stoppet opp, offisiell åpning (som vi hadde 
gledet oss stort til!), førskoledager og mye annet som rutinemessig skjer i denne perioden ble 
stanset.  
 
I april startet gjenåpningen, en gradvis gjenåpning med barnehage først ut (åpnet 20. april), 
deretter 1.-4. klasse og SFO (fra 20. april) og til slutt 5.-7. klasse (startet den 11. mai).  
 
Nå henter vi oss inn etter beste evne, og lever med strenge smittevernrutiner, barna er i lukkede 
grupper (kohorter) og ansatte følger én gruppe fast gjennom uka. Åpningstider i barnehage og SFO 
er redusert til 8-16, og vi følger pandemiutviklingen nøye.   

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdig – alle hjerter gleder seg! 
 
Selv om ombyggingen av oppvekstsenteret er ferdigstilt, er ikke prosjektet som sådan ferdig. I 1,5 
år har virksomheten etterspurt prosjektering av uteområdet, men fremdeles er dette uten 
fremdrift og plan. Dette gjelder utvendige arbeider på gammel skoledel og uteområdet i sin helhet 
(trafikale løsninger med adkomst for gående og kjørende, parkeringsplass, bringe- og henteplass 
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for foreldre og varelevering, og barnas uteområde med bl.a. ballbinge og en generell opprydning 
på området).  

 

Sykefravær og nærvær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 9  
(1 vakant stilling) 

Antall årsverk 9,7 

Sykefravær % 6,8% 

Nærvær  
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Virksomhet: Frøya Ungdomsskole 
Navn leder: Margit Kristiansen Myrseth 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Læringsmiljø: følger fortsatt program for læringsmiljø – link til livet. Relasjonsbygging mellom 
elever og elever/voksne er viktig for å få gode læringsforhold.  
Utviklingsarbeid: enheten har plan for arbeidet med innføring av Fagfornyelsen. Fellesmøter med 
refleksjon og deling samt individuelt arbeid er utgangspunktet for arbeidet med kompetansepakke 
fra Udir.no. Arbeidet ble valgt satt på vent under koronastenging.  
Digitalisering: digital kompetanse ble videreutviklet under hjemmeskole. En dag etter stenging var 
alle grupper deltagere på de digitale plattformene som ble hverdagen i ukene frem mot åpning 
12.mai. Har vært et stort læringstrykk. Tre spørreundersøkelser blant elever og foreldre var viktige 
verktøy for å kvalitetssikre og justere innhold i undervisningen. Alle elever hadde kontakt med 
lærer daglig, og lærere var tilgjengelige for spørsmål og veiledning langt ut over ordinær 
arbeidstid.  
Læring: det har vært stort læringstrykk i alle grupper under perioden med hjemmeundervisning. 
Det har vært særlig oppfølging av sårbare elever ved at de har hatt særlig oppfølging av egne 
lærere hver dag. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Enheten kan vise til et meget lavt korttidsfravær. Tolærersystemet er en av hovedårsakene til at 
en har denne situasjonen. Total arbeidsbelastning blir mindre ved at lærertetthet blir større og en 
klarer å ivareta den enkelte elev på en mer tilfredsstillende måte. Tall for korttidsfravær er meget 
lavt – 1,2% inntil 56 dager. 
Utviklingssamtaler er gjennomført per teams i perioden med hjemmeundervisning.  

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 32 

Antall årsverk 21,7 

Sykefravær % 7,9% 

Nærvær 90,1% 
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Rammeområde helse og velferd 

Virksomhet: Bo-, aktivitet og miljøtjenesten 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Morgendagens omsorg 
Fokusområde og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse. 
I denne perioden har det blitt jobbet med omorganisering av Oppfølgingstjenesten. Dette med 
bakgrunn i økene behov av tjeneste inn mot rusomsorgen i kommunen. Det er inngått et 
samarbeid med Hitra kommune om felles interkommunal Oppfølgingstjeneste hvorav Hitra 
kommune skal være vertskommunen. Det jobbes videre med å organisere en kommunal tjeneste 
for psykisk helsearbeid inn i virksomhet Familie/Helse. 
 
Fokusområde og mål BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen 
bolig.  
Det er ikke i perioden prosjektert eller startet opp noe arbeid med å bygge nytt bofelleskap for 
målgruppen unge/unge voksne med nedsatt funksjonsevne, Heia 2. Noen pårørende etterspør nå 
fremdrift i dette prosjektet med fremtidige boliger for målgruppen.  
 
Tjenesteutvikling 
Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen. 
Det er  jobbet med å omorganisere oppfølgingstjenesten jfr pkt under Morgendagens omsorg 
fokusområder og mål. Etter en lengre prosess i tjenesten ang tjenestens dårlige arbeidsmiljø, 
økende etterspørsel etter tjenester innen rusomsorgen og effektiviserings krav jfr 
budsjettutfordringer er det besluttet å avvikle Oppfølgingstjenestens i den form den har hatt. I 
denne perioden er boligtjenesten ved «Perstua» avviklet.  De to beboerne som hadde sitt tilbud 
der har flyttet til andre egnede omsorgsboliger og nattvaktjenesten med 1,8 årsverk opphørte fra 
01.04.20. 

 
Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag. 
Virksomheten har brukere med ikke tilstrekkelig dagtilbud. Dette er det jobbet med over lengre tid 
å bedre. Det har vært undersøkt med flere aktører samt frivillighetssentralen om mulige oppgaver 
som kan være aktuelt. Ser at det er utfordrende å finne gode løsninger for et dagtilbud inn mot 
målgruppen unge med nedsatt funksjonsevne. Dette skaper ytterligere et behov for at 
dagsenteret i virksomheten bør organiseres slik at det kan være med å løse slike oppgaver 
fremover. I denne betraktningen er det viktig å ta med seg at det er kostnadskrevende å kjøpe 
dagtilbud tjenester fra ekstern leverandør. Likeledes bør Strandkanten dagsenter videreutvikles og 
tilpasses individuelt til hver bruker. Cafe Kysthaven har vært stengt etter Corona- utbruddet, blir 
ikke åpnet før tidligst til høsten.  
 
Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har også vært utfordrende i Corona tiden, da det 
krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. De brukerne som har dagtilbudet ved Dalpro har 
hatt begrenset tilgang i starten av utbruddet. Etter påske er tilbudet på plass. Det har vært 
vanskelig å opprettholde god kontakt med pårørende, da det i en periode har vært forbud mot 
besøk i bolig. De strenge tiltakene som ble innført, ble drøftet med pårørende. Alle hadde 
forståelse for situasjonen vi er i og forstår risikoen. Nesten samtlige hadde håp om at dette ikke 
ble langvarig.  
 
Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel 
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Det har vært en positiv utvikling hvor flere av brukere nå er mer sosiale sammen. Det er en god 
tone mellom flere av beboerne. Flere har deltatt på for eksempel quis-kveld på hotellet noe som 
har vært en positiv opplevelse. Etter hvert som det har blitt lysere ute og bedre vær har det vært 
gjennomført flere uteaktiviteter og grilling.  
En av brukerne som har vedtak på avlastninga har en periode ikke ønsker å være ved avlastningen 
da bruker er noe eldre enn de andre som er der. Løsningen har vært å flytte avlastningstilbud til 
Heia. Dette har vært positivt og bruker føler mer tilhørighet der.  

 
Det har lenge vært få eller ingen søknader om støttekontakt, behovet for denne tjenesten har 
vært stabil. I slutten av februar var det to nye søknader.  
 
Mål BAM- driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og 
morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen. 
Kartleggingen og analysering av virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble 
gjennomført av RO i 2019.  Etterfølgende endring- og utviklingsprosess med bistand fra RO hadde 
en oppstart i februar 2020. Gjennom denne prosessen og de første samlingene fikk 
avdelingslederne ansvar for hver sin utviklingsoppgave. Dette var organisering og ledelse av 
virksomheten, behovskartlegging til faktisk ytte tjenester og faglig plattform.  
I disse gruppene ble ansatte fra ulike avdelinger forespurt om å være med. Alle gruppene kom 
godt i gang, men ble stoppet av Corona – utbrudd, så arbeidet har ligget «nede» frem til mai.  
 
I April ble det gjennomført et Skype-møte med RO, for å drøfte videre framdrift i prosessen. Vi har 
her drøftet hvordan utviklingsarbeidet så langt, kan presenteres til ansatte. Hvordan få 
fremdriften i prosessene selv om det er vanskelig å samle ansatte på utviklingsoppgavene og 
involvere alle i prosessen. Det ble besluttet følgende; 
Faglig plattform: må jobbes med over lengre tid, viktig at ansatte er aktivt inn i denne prosessen. 
Tas når det åpnes for å samle flere ansatte. 
Behovskartlegging til faktisk ytte tjenester: kartleggingsverktøy og saksgang kan presenteres for 
ansatte. Ikke behov for flere innspill, resultatet er meget regelstyrt.  
Organisering og ledelse: dette er en oppgave som må raskest på plass. Har som mål at vi kan ta en 
beslutning i organisering og lederstruktur juni 2020 som skal settes i drift fra høsten 2020.  
 
Mål BAM – Robust ledergruppe i møte med morgendagens omsorg 
Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med veiledning fra ekstern leverandør, 
Lederskap. Målet er å styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er god på utvikling- 
og endringsledelse, og som utfører mestringsorientert ledelse. 
Ledergruppen hadde i februar en samling med Kjell Dahl, når neste samling blir er uavklart på 
grunn av Corona- utbruddet. 
 
Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder. 
Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt 
jobber med. Her trengs det mere opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon.  
I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi fortsatt internundervisning i «Dette 
må jeg kunne», men måtte avlyse siste del av undervisningen grunnet Corona. 
Når det gjelder helselederutdanningen er det gjennomført første del av modul 4+8, andre del ble 
utsatt til høsten-20 grunnet Corona. 
 
Kvalitetssikring/ internkontroll 
I denne perioden har det blitt jobbet med å utarbeide retningslinjer, prosedyrer etc som skal 
ivareta arbeidet med Covid-19.  
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For å kvalitetssikre tjenestene har det blitt gjennomført mange e-læringskurs hos ansatte, dette 
gjelder både legemiddelhåndtering, smittevern, dokumentasjon og journalføring. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Korona - utbrudd 
Denne tertiale har vært preget av situasjonen som hele verden ble berørt av, pandemien Covid-19. 
Virksomheten har siden mars jobbe mye med å tilrettelegge for driften av tjenestene ved evt 
smitte samt gjort mange tiltak for å forbygge smitte blant beboere og ansatte. Mye tid har gått til 
opplæring og informasjon ut til ansatte, brukere og pårørende 
 
Vi hadde i starten av utbruddet noe fravær hos ansatte samt at noen ansatte var i karantene 
første uka av Korona – utbruddet, dette på grunn av mistenkt smitte hos bruker.  
Det meldte seg et  behov for å ha oversikt over beredskapsbemanning – Vi begynte å tenke team 
og avviksturnus. Besøksprotokoll og beredskapsplan med diverse retningslinjer og beredskapsliste 
ble utarbeidet.  
 
Samtidig var det også behov for forskjellige forebyggende tiltak innom områdene sosiale 
aktiviteter, rapport – bruk profil i størst mulig grad, ta imot/gi rapport, rapport på leilighetene. 
Basale smittevernsrutine, renholdsrutine, kurs i smittevern, lage oversikt og bestilling smitteutstyr, 
hvordan utøve kriseledelse, Aktivitetsliste – unngå isolasjon for brukerne og lage ute-/inne 
aktiviteter. Primærkontakter og avdelingsleder har hatt kontakt med pårørende og etablert et 
godt samarbeid om hvilke tiltak som blir det beste for brukeren. Det er kontinuerlig informert om 
tiltak som er og som blir videreført, og det er undersøkt om ønske for alternativ kontakt (telefon, 
Ipad osv.).  
 
Korona og videre tiltak – gradvis åpning etter påske. 
Etter påske har virksomheten sett på hva vi kan opprettes av normal aktivitet. Cafeen Kysthaven er 
fortsatt stengt. Avlastninga fortsatt stengt, jobber med alternative tilbud for foreldre/brukere som 
trenger det. Oppstart av tilbudet brukerne har via Dalpro. Støttekontakt og privat avlastning går 
som vanlig. Avdelingsledere lager en plan for når og hvem som kan bruke dagsenteret, ivareta 
smittevern. Besøksforbud ved Øvergården og begrenset besøksforbud ved Moa og Heia 
bofelleskap. 
 
Øvergården bofelleskap 
Etter kartlegging av virksomheten og arbeidsmiljøprosessen på Øvergården i 2019, har det i 
ettertid vært en uro i personalgruppa. Uro har vært knyttet til driftens bemanningsfaktor, hva er 
gode tjenester, forståelsen av vedtak og faktisk ytte tjenester. Prosessene og samtaler med 
ansatte har også vist flere forbedringsområder som vi må ta tak i. Både når det gjelder 
organisering, fag, holdninger og arbeidsmiljø.  
 
Heia bofellesskap, Sistranda avlastning, Cafe Kysthaven og utetjenesten 
I denne perioden har arbeidsmiljøet vært preget av en del fravær. De små gruppene har vært enda 
mindre og det har vært noen vikarer inne. Samtidig er det mer positivitet rundt det å bli flyttet til 
andre avdelinger. Opplever også at ansatte er mer på tilbudssiden mellom avdelingene. Ellers er 
det fortsatt godt samarbeid innad i gruppene.  
 
Det har vært gjennomført en del opplæring da det er kommet flere tilkallingsvikarer inn.  
Ved avlastninga har det kommet til noen nye ansatte og noen har avsluttet stilling. Avlastninga 
gikk som normalt frem til 12.mars, da ble den besluttet stengt grunnet covid-19. Videre ble det 
bestemt at avlastninga skulle omdisponeres til smitteenhet og dermed forbli stengt frem til 
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1.september i første omgang. Det er da blitt jobbet med å finne alternativer løsninger til 
avlastningstilbud. Ansatte på avlastninga er omdisponert til andre tjenster. 
I mars ble det innvilget privat avlastning til en familie, men de har valgt å utsette oppstart grunnet 
covid-19. 
 
Cafè Kysthaven hadde normal drift frem til 13.mars. Den er nå stengt og ser ut til å bli stengt til 
over sommeren. Brukerne får et tilrettelagt dagtilbud i boligen. 
I utetjenesten har det vært en del ansvarsgruppemøter. I år er det en del overganger fra 
barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, noen er ferdige med videregående og noen fyller 18. 
En del bistand rundt disse områdene, veien videre, søknader osv.  
Det har den siste tiden også kommet noen telefoner om hvilke tjenester virksomheten har.  Dette 
gjelder for personer som ikke er under tjenesten fra før, men muligens kommer med søknader om 
tjenester etter hvert.  
 
I tillegg har det vært en del jobb rundt RO-prosessen. Det har vært samling med alle ansatte og 
videre jobbing i mindre grupper. Ansatte er positive og motiverte og virker åpen for endringer. 
 
Moa bofelleskap  
Tjenesten har hatt et stort fravær i bemannngen som har ført til mye tid til oppfølging, 
tilrettelegging av driften etc for lederen. Ved høyt fravær opplever ansatte at det til tider kan bli 
litt redusert bemanning som fører til nødvendige prioriteringer i tjenesten. Driften blir 
kostnadskrevende med mye bruk av overtidsbetaling. Det har flyttet inn en ny beboer, tid til 
relasjonsbygging og skape trygghet i bosituasjonen hos bruker har vært i fokus hos ansatte. I 
tillegg er det jobbet mye med å gi alle beboerne opplysning og opplæring i smittevern jf Corona. 
Det har vært viktig å trygg de i denne situasjonen hvor Corona- utbrudd med besøksforbud og 
stenging av dagaktivitetene ble innført. 
 
BPA- tjenesten 
Fokuset i tjenesten har vært å rekruttere inn flere ansatt slik at vi får den opp i full drift. I april ble 
det tilsatt en helsefagarbeider i 85% stilling. På grunn av Corona situasjonen ble iverksetting av 
tiltredelsen satt på vent. Tjenesten har vært isolert (grunnet bruker i risikogruppe) med kun mor 
som omsorgsyter i hverdagen fra mars til mai. Ansatte ble omorganisert inn i annen tjeneste ved 
virksomheten, dette ble gjennomført etter ønske fra bruker og mor med veiledning fra 
lege/spesialisttjenesten. 
 
Oppfølgingstjenesten 
Tjenesten har hatt store utfordringer med å opprettholde driften grunnet meget stort sykefravær 
hos de ansatte. Har brukt vikarbyrå inn i tjenesten for å opprettholde forsvarlig drift. I mars ble det 
påstartet en endringsoppsigelse av de faste ansatte i tjenesten. Denne prosessen sluttføres i løpet 
av mai. Brukerne i boligtjenesten som fikk ny boform i mars, trives godt i sine nye hjem. Deres 
behov og medvirkning ble godt ivaretatt gjennom avviklingsprosessen av boligen «Perstua». 
En arbeidsgruppe har jobbet med et saksgrunnlag på behovet for å etablere et dagtilbud 
«Møteplassen» for målgruppen. På grunn av avviklingen er det videre arbeidet med saken satt på 
vent. Avdelingsleder avsluttet sitt arbeidsforhold til kommunen i januar, virksomhetsleder har hatt 
ansvar for den daglige oppfølgingen av tjenesten. 
 
Fellesoppgaver på tjenesteområdene 
Ferieavvikling. 
Ledergruppen har hatt gjennomgang søknader til fast ansettelse og feriesøkere. Jobbsamtaler er 
gjennomført, samt at noen har startet opplæring. Avdelingsledere jobber med å utforme 
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sommerturnus på tjenesteområdene. Det er utfordrende å skaffe nok vikarer og bruk av vikarbyrå 
vil bli nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift på tjenesteområdene. 
 
Rekruttering  
Det er blitt jobbet med tilsetting i faste stillinger og vikariat på flere tjenesteområder. Har hatt 
heltidskulturen i fokus og flere ansatte har fått økt sin deltidsstilling opp til 100%. 
 
Vedtak og tjenesteleveranse. 
Kontinuerlig arbeid med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som søker på 
tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektuere enkeltvedtak, utforme tiltak som er tilpasset 
brukeren individuelt. 
 
Kvalitetssikring og internkontroll  
I perioden har alle ansatte med medisinansvar hatt resertifisering på medisinhåndtering. Det ble i 
denne sammenhengen også gitt medisinkurs til medarbeidere/assistenter. Disse har fått 
opplæring og dispensasjon til utlevering av medisiner ved en eventuell krisebemanning. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 65 

Antall årsverk 54,32 

Sykefravær % 16,6 

Nærvær ? 
Kommentarer: 

Øvergården har to løpende sykmeldinger inn i 2020, begge 100% stilling. Langtidsfraværet over 56 

dager er på 8,4%. Totalt fravær på 11,2%.  En ansatt har ventet på operasjon, som gjennomføres nå i 

slutten av april – sykmeldingsgrad 100%. Den andre sykmeldingen, har ansatt gått over i 

arbeidsavklaring der løpet videre er uavklart – sykmeldingsgrad 50% - 30% - 100% fra januar til 

midten av mars.  

Ved Heia vart det stort fravær i førte halvdel av januar, totalt 27,2%. 2 av 2 ansatte var da ute i 

egenmelding/100% sykemelding. Årsakene var sykdom og sykdom/delvis arbeidsrelatert. En av 

sykemeldingene strakk seg til 19.april med ulike grader av sykemelding, ansatt er nå tilbake 100%. I 

mars ble det en del fravær igjen grunnet covid-19, da ansatte med symptomer ikke skulle på jobb. 

Ved Sistranda avlastningsbolig har det vært lite/ingen bruk av egenmeldinger. Fra slutten av januar er 

det en ansatt som har vært ute i 100% sykemelding. Årsaken var ikke arbeidsrelatert, men den 

ansatte valgte å avslutte sin stilling, sykemelding gikk ut oppsigelsestiden.  

Ved Cafè Kysthaven var det lite fravær før covid-19. noen dager egenmelding da ansatte med 

symptomer ikke skulle på arbeid. Noen dager egenmelding før påske grunnet sykdom. Den ansatte 

ble 100% sykemeldt etter påske, helserelatert.  

Oppfølgingstjenesten har meget høyt langtidsfravær over 56 dager (28,8 %) i perioden, totalt 35,5%. 

Flere av sykmeldingene er arbeidsrelatert, ifølge ansatte skyldes deres fravær dårlig fysisk og sosialt 

arbeidsmiljø og effekt av den psykiske belastningen det er å jobbe i tjenesten. Egenmelding er lite 

brukt. 

Moa bofelleskap har i perioden høyt korttidsfravær og langtidsfravær, totalt 14,7%. Fraværet er 

helserelatert, ingen meldte fravær som er knyttet til arbeidssituasjonen. 
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Virksomhet: Familie/Helse/Rehabilitering 
Navn leder: Renate Loktu Sandvik 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

 
FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE 
 
Fokusområde 2019-2021 Morgendagens omsorg/ tjenester 
 
a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring:  
Hverdagsmestring har ikke hatt den store økningen av henvendelser første kvartal, og ble helt 
stilt/avsluttet når koronasituasjonen oppsto. Hverdagsmestring satt på vent til Covid 19-
retningslinjer foreligger.  
 
Fokusområde 2019-2021 Tjenesteutvikling 
 
b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»: 
Barneverntjenesten opplever at samarbeidet med andre tjenester er forbedret. 
Barneverntjenesten har et bedre og økt omfang på samarbeid med helsestasjonen inn i 
enkeltfamilier med utsatte barn og unge, og dette samarbeidet er veldig positivt. Det samme 
gjelder samarbeid med jordmortjenesten. Gjennom barneverntiltaket familieråd har vi også sett et 
positivt samarbeid med oppvekst og andre helse- og omsorgstjenester. 
 
Nye forebyggende og helsefremmende tiltak: kartleggings-team etablert, men for liten «ressurs» 
fra alle avdelinger. Oppfølging av tiltak blir fortsatt i for stor grad ført tilbake til helsestasjonen / 
skolehelsetjenesten.  
 
Videreutvikles nå i ny organisatorisk endring i virksomheten.  
   
b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet:  
 Diabetessykepleier har vært sykmeldt i 1. tertial.  
 
b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse: 
Ledergruppen har i siste tertial samarbeidet godt ifht omstillingsprosesser. 
 
b.4 Organisering av rus og psykisk helse: 
Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid 
på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende 
tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som 
vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni.  
Dette påvirker også de øvrige områdene på rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk 
helse, så interne prosesser på hvordan tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya 
kommune er påstartet. 
 
b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt:  
Tjenesten gjennomgått 3 mnd pilotprosjekt ‘hjelperessurs på legevakt’, og har evaluert prosjektet.  
Gjenstår evaluering felles med itra kommune. Egen rapport vil bli framlagt.  
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Fokusområde 2019-2021 Kvalitetssikring/ Internkontroll 
 
Det var i 2019 stort fokus på oppbygging av avviksstruktur i KF kvalitet. Avviksbehandling var tema 
både på ledermøter og avdelingsvis. Det oppleves at ansatte i større grad melder avvik nå enn 
tidligere. Fremdeles en vei å gå, men absolutt en stor forbedring.  Hyppigheten og gjennomføring 
av møter i HMS gruppen har i 1.terial gått ned pga Covid 19.  
 
c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jmf internkontrollforskriftene:  
Opplæring på internkontroll-forskriften er ikke gjennomført.  
 
c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc. 
Kompetanseplan ikke utarbeidet – avdelingsleder gruppen har målsetting om etablering av felles 
kompetanseplan for virksomheten. Det samme gjelder GDPR.  
 
c.3 Tjenestebeskrivelser:  
Er ikke jobbet med i 1.terial. Dette pga av både Covid 19 og ny organisering av rus og psykisk helse 
interkommunalt med Hitra kommune.  
 
c.4 Vold og trusler:  
Ros analyse på vold og trusler gjennomført på avdelingene. Handlingsplan / tiltak skal utvikles i 
samarbeid med legekontor og friskliv /mestring. 
 
Tilsyn på barnevern er sluttført, men tiltak med handlingsplan for barneverntjenesten er ikke fulgt 
opp i sin helhet da leder har jobbet saksbehandling 1.tertial fremfor lederoppgaver for å dekke 
opp for sykefravær i tjenesten. 

 
Fokusområde 2019-2021 Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst 
 
d.1 Fokus på systemisk arbeid:  
Rutine for samarbeid ved bekymring for barn / unge er revidert. Forslag til justeringer ble 
utarbeidet i samarbeid med PP-tjenesten Sør Fosen. Revidert versjon ble vedtatt i Forum oppvekst 
04.03.2020 med fast tidfeste plan for evaluering. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Friskliv og Mestring 
 
Frisklivssentralen: Ingen tjenesteproduksjon i perioden. Dette på grunn av sykefravær og senere 
covid 19.  
Fysioterapi: I januar og februar hadde tjenesten ordinær drift i fysioterapitjenesten for barn. Det 
kom få nye henvisninger i første kvartal av 2020, men enkelte oppfølgingssaker fra 2019 er 
ressurskrevende.  
Tjenesten hadde oppstart av ukentlig bassenggruppe for barn med motoriske vansker igjen, etter 
7 måneders opphold. 4-månedersgruppe har gått som normalt frem til nedstenging pga Covid 19. 
Mye møtevirksomhet med Trondsletten, St.Olavs og BUP, og tatt ansvar for resepsjonen og litt 
koordinatorjobbing for andre. Ressursen avsatt til Frisklivssentralen er i første kvartal benyttet til 
organisering av henvendelser og planlegging av videre tilbud, samt noe enkeltoppfølging av 
ungdom som har behov for hjelp til oppstart av trening nå som Friskliv Ung ikke er i drift. 
Ergoterapi: For 1. kvartal har det vært jevn flyt i ergoterapitjenesten. Det har vært 34 aktive 
brukere i denne perioden. Utfordringene som har vært er at hjelpemiddelteknikker har vært delvis 
syk/sykmeldt denne perioden, noe som har vært en belastning for ergoterapitjenesten, da det har 
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vært en økning i andre arbeidsoppgaver med å bistå i oppgaver som tilhører 
hjelpemiddelteknikker. Det ble en nedgang av henvendelser og hjemmebesøk i midten av mars da 
Covid 19 oppsto. 
Hverdagsrehabilitering: Denne tjenesten har ikke hatt den store økningen av henvendelser første 
kvartal, og ble helt still/avsluttet når Covid 19  oppsto. 
Psykisk helse: Tjenesten har i første kvartal har hatt større fokus på edukativ behandling og vi 
opplever at brukerne nå får et kortere løp med tjenesten og at de ikke kommer tilbake i samme 
grad som tidligere erfaring tilsa. Antall henvendelser ligger på samme nivå som tidligere, men en 
merkbar nedgang i henvendelser etter 12.04 2020. Tjenesten har også bistått BAM med 
oppfølging av en av deres brukere og 40% stilling har etter 12.04 2020 bistått legekontoret ifbm 
Covid 19.  
 

Barnevern 
Barnevern har i siste tertial hatt flere fristbrudd etter lovverk. Dette skyldes først og fremst mangel 
på ansattressurs pga sykefravær helt fra november 2019. Det har også vært utfordrende å 
planlegge eventuell vikar for fraværet da det har vært en kombinasjon av egenmeldinger og 
korttidssykmeldinger i 14 dagers omfang, og med lite forutsigbarhet fra uke til uke. Vi har også 
strevd med rekruttering i vikariat. Dette har medført at noen undersøkelser har gått over frist, 
avtale møter og samtaler har blitt utsatt, og at noen har måttet vente lenge på oppstart av tiltak. 
Skrivearbeid har også blitt nedprioritert, som medfører at vi har et etterslep på dokumentasjon.  
Dette viser den sårbarhet en liten tjeneste har for sykefravær og hvordan dette påvirker drift. Det 
har vært nødvendig å gi ansatte ekstern veiledning og psykolog-oppfølging i tidsperioden pga det 
store belastningsnivået de har stått i over tid. 
 
Covid har også preget perioden. Til tross for dette har barneverntjenesten i stor grad opprettholdt 
kontakt og bistand til de familier som ble vurdert som prioritert ut fra statlige føringer. Det har 
vært gjennomført hjemmebesøk og samtaler, og det har vært et godt samarbeid med oppvekst 
ifht skole- og bhg-tilbud til sårbare barn og unge. Under Covid 19 har barneverntjenesten hatt en 
nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette følger den regionale trenden i de minste 
kommunene i Trøndelag. Barneverntjenesten har hatt tett kontakt med Fylkesmannen i forhold til 
korona og har fulgt opp retningslinjer gitt fra Bufdir. 
 
Barneverntjenesten inngår i læringsnettverk med 4 andre tjenester i Trøndelag; Hitra, Heim, Fosen 
og Orkland. Det jobbes her med utviklingsarbeid regionalt og med forberedelser inn mot 
Barnevernsreformen i 2022. En ny felles samling for alle ansatte i tjenestene er under planlegging 
og skal avholdes på Frøya til høsten hvis Covid 19 tillater det. Her skal det jobbes videre med felles 
tiltaksutvikling og kompetanseheving og kompetanseutveksling for ansatte. 
I mars 2020 etablerte barneverntjenesten i samarbeid med barneverntjenestene i Orkland, Hitra, 
Heim og Fosen en fosterhjemsveileder-stilling i 100 %. Stillingen avlønnes etter midler tilført fra 
Fylkesmannen i Trøndelag. Det er et ønske fra Fylkesmannen at tjenestene viderefører denne 
stillingen etter at tilskuddsperioden utgår. Stillingen har oppmøtested i Orkland som er 
ansettelseskommune, men server alle kommuners fosterhjem etter lagte avtaler og føringer 
mellom tjenestene. Dette må legges med i en videre budsjettprosess for neste år.  
 
Barneverntjenesten har fortsatt stort fokus på familieråd som tiltak og lykkes med bruk av dette. 
Covid 19 har gjort at noen familieråd har blitt utsatt med disse kan nå gjennomføres digitalt etter 
at det er gitt kursing på gjennomføring gjennom teams fra Bufetat.  
 
I perioden har barneverntjenesten hatt kontakt med familier tilknyttet 65 barn. Det er noen 
ungdommer som er blitt 18 år i perioden og gått over til ettervern. Vi har tiden 3 barn/ungdom på 
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institusjon som utgjør en stor kostnad for tjenesten. Planen er at to av disse skal få endret tiltak i 
løpet av året som vil gi noe redusert utgift.  
 
Med Covid 19 har det være redusert reisevirksomhet i tjenesten, noe som har medført en nedgang 
i kostander på reise/kost. Tjenesten har gjennom familieråd senket kostander tilknyttet avlastning 
da det er løst gjennom aktivisering og bruk av naturlig nettverk rundt hjemmeboende barn i tiltak.  
 
Legekontor: 
Ifbm Covid 19 hadde legene få konsultasjoner de første ukene. Videokonsultasjon ble opprettet 
med en gang pandemien startet, og de har en del videokonsultasjoner. Det har vært lite besøk på 
legekontoret/ lab. Pr. i dag, så har tjenesten begynt å ta seg opp, og besøk på lab er økende. 
Legene har delt opp dagene, der de har faste tider til oppmøte –konsultasjoner.  
De er fremdeles ikke i drift som før Covid 19, men supplerer bra med videokonsultasjoner.  
 
Alle ansatte har tatt kurs i ‘Det nye viruset, koroanviruset’, og flere har tatt oppdatering i 
smittevernkurs. Tjenesten har hatt internmøter med ansatte som vanlig, samt at det daglig har 
vært interne møter for å holde seg oppdater ift FHI’s retningslinjer.  
 
Tjenesten har også opprettet en egen luftveissmitte-klinikk i lokalene til Barnevern. Det vurderes 
fortløpende om videre behov for lokalene.  
 
Hjelperessurs på legevakt har blitt videreført, dette på grunn av Covid 19. Hjelperessurs er i 
beredskap 3 timer hver dag i ukedagene, og 20 timer pr helg. Det har vært 3 utrykninger til å 
hjelpe legen som har vært på vakt, siden beredskapen ble opprettet.  
 
Helsestasjon:  
Tjenesteproduksjon i tråd med retningslinjene. Fra mars redusert / endret aktivitet pga langtids 
sykemeldinger og nasjonale smitteverntiltak pga Covid-19.  
 
Felles resepsjon – ansatte har fått ansvar for felles oppgaver pluss avtalt «turnus» for å ivareta 
oppgaver i luka / møte med brukere. Fungerer fortsatt ikke optimalt, utfordringer pga sykemld, 
redusert arbeidstid. Øvrige ansatte med ledig kapasitet har steppet inn ved behov, pluss innleie av 
vikar på timebasis har avhjulpet situasjonen.    
 
Økonomi / organisering for opprettelse av interkommunal følge og beredskapstjeneste av jordmor 
er etablert. To 100% stillinger er utlyst, kun en søker. Søker får tilbud om stillingen med forbehold 
om godkjenning av utdanning gjennomført i annet europeisk land pluss gjennomført / bestått 
norsk kurs. Beredskapstjeneste for jordmor lyses ut på nytt. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 34 

Antall årsverk 31,28 

Sykefravær % Helsestasjon 7,3% 
Legekontor 4,2 % 

Friskliv 15,2 
Barnevern 19 % 

Nærvær  
Kommentarer: 
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Virksomhet: Pleie- og omsorg 
Navn leder: Ann Kristin Sandvik 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Fokusområder og fellesmål Helse og mestring: 
 
Organisering av rus og psykisk helse: 
 Frøya kommune og Hitra kommune er i en prosess på inngåelse av et interkommunalt samarbeid 
på området rus/psykisk helse for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende 
tjenestetilbud innen oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP). Hitra kommune som 
vertskommune. Saken fremmes politisk mai/juni. Dette påvirker også de øvrige områdene på 
rammeområdet som har et ansvar innen rus/psykisk helse, så interne prosesser på hvordan 
tjenestetilbudet blir på oppgaver som blir igjen i Frøya kommune er påstartet.  
 
GDPR:  
Det er ikke jobbet felles på rammeområdet med GDPR i 1. tertial. I pleie- og omsorgstjenesten ble 
det gjennomgått sjekklisten for gjennomførte aktiviteter på sikkerhetsarbeid ved årsskiftet, og det 
er gjort tiltak i virksomheten for å utbedre det som ikke var på plass.  
 
Fokusområder og mål Pleie- og omsorgstjenesten: 
 
Morgendagens omsorg: 
Byggeprosessen i gang. Virksomheten er delaktig i valg i utforming av rom og andre løsninger. Det 
er tett samarbeid med prosjektledere, hovedentreprenører og underleverandører. 
I forhold til bemanningsplan er kartleggingssamtaler med dagens avdelingsledere gjennomført. 
Drøftingsmøter og innplassering vil bli gjennomført i løpet av mai. Bemanningsplan for den nye 
organisasjonen skal være på plass i løpet av september/oktober, og da vi kartlegging og 
innplassering av øvrige ansatte gjennomføres. 
 
Livsglede for eldre: 
Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehjem på avstand i 2019. 
Re- sertifiseringen fikk ingen merknader, men vi har fortsatt fokus fremover mot ny re-sertifisering 
i 2020. De siste ukene har livsgledearbeidet og fokus på individuelle livsgledeaktiviteter vært enda 
viktigere enn tidligere, da sykehjemmet og Beinskardet omsorgsbolig har vært stengt for besøk. 
Dette har ansatte løst på en veldig god måte.  
 
Hverdagsrehabilitering: 
Virksomheten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. Hverdagsmestringsteamet 
jobber godt, og det kommer stadig flere henvendelser på hverdagsrehabilitering. 
Hverdagsmestringsteam oppleves som positivt på brukerens mestring. Utfordringen til teamet er å 
finne de riktige kandidatene som mottakere at tjenesten.  
 
Holdningsskapende arbeid:  
Virksomheten opplever at holdningsskapende arbeid nytter, og vi ser det formålstjenlig å ha fokus 
på dette. I tillegg erfarer vi at holdningsskapende arbeid er «ferskvare» som må jobbes med 
kontinuerlig. Vi har faste refleksjonsgrupper på sykehjemmet der blant annet case som skaper 
refleksjon rundt holdninger er tema. Det er ansatte i veilederteamet med videreutdanning i 
veiledning som driver refleksjonsgruppene, i tillegg til at det reflekteres i avdelingsmøter i tillegg.  
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Heltidskultur:   
Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som 
medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene. 
Heltidskulturprosjektet krever mye jobbing. I hjemmesykepleien er det 5 ansatte med 
langvaktturnus i ulik grad. Denne er evaluert, og det er gode tilbakemeldinger. På 
miljøavdelingene er det utarbeidet ny turnus, og vi har startet opp. På miljø 1 har vi 4 ansatte med 
langvakter hver 4. helg. Øvrige ansatte har fått turnus med jobb hver 3. helg, og 1 hinkvakt på 12 
uker. Her har vi flere som ønsker å prøve langvaktturnus, og dette blir sett på etter hvert. På 
somatiske avdelinger i 2. etg. startet opp med langvaktturnus januar 2020. Erfaringene så langt er 
gode. Pr. nå er det korttidsavdelingen og somatisk 1 etg. som ikke har startet utprøvingen av 
langvaktturnus, dette jobbes med nå, og forventes utprøvd i løpet av høsten 2020.  
 
NED- Prosjektet/sykefravær:  
Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i NED- prosjektet og sykefravær. I 2019 hadde virksomheten 
et totalt fravær på 9,8%, nedgang på nesten 2% fra 2017. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

De siste ukene har vært preget av situasjonen vi står i med korona. Det er utarbeidet nye rutiner 

og prosedyrer, som ansatte har vært nødt til å jobbe etter umiddelbart. Ansatte har gjort en 

formidabel innsats og fleksibilitet for følge disse, og samtidig ha fokus på brukerne og deres 

behov. Det er jobbet mye for å være godt forberedt for en eventuell smitte, og alle ansatte i 

virksomheten har bidratt til at vi har fått det til på en god måte.  

Nedenfor beskrives status for 1. tertial som ikke omhandler korona- situasjonen.  

Hjemmebasert omsorg:  

Det har vært greit i 1. tertial i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten møter de behovene brukerne 

som kommer fra sykehjemmet/sykehuset til eget hjem har. I BPA har vi fortsatt vikarbyrå i vakante 

stillinger og vi får ikke rekruttert noen fast inn i disse stillingen.  

Beinskardet omsorgsbolig: 

I 1. tertial 2020 har det vært brukere med stort hjelpebehov. Dette har medført behov for ekstra 

personell for å kunne gi forsvarlige tjenester. Det er fortsatt stor pågang av søkere til Beinskardet 

A- bygget.   

Dagsenter for demente og dagsenter for eldre: 

Vi har mange brukere som benytter seg av dagsentertilbud. På dagsenter for demente er det pr. 

nå litt ledig kapasitet, men det er søkere som vil bli tatt inn etter situasjonen med korona. 

Dagsenter for eldre har mye ledig kapasitet onsdager når det er dagsenter på frivilligsentralen, og 

vi tar inn nye brukere fortløpende der. På tirsdager er dagsenter for eldre fullt.   

Sykehjemmet:  
I 1. tertial har det vært stort press både fra sykehus og innbyggere i kommunen med behov for 
sykehjemsopphold. Vi opplever at pasienter som kommer inn på korttidsopphold, viser seg å ha 
behov for langtidsplass, og blir i korttidsavdelingen. Pr. 1. tertial er nesten alle plassene på 
korttidsavdelingen pasienter på langtidsplass. Hitra har heller ikke hatt mulighet til å hjelpe oss 
med korttidsplasser så langt i 2020, og dette medfører at vi har hatt flere utskrivningsklare på 
sykehus, som vi ikke har hatt mulighet til å ta imot.  
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I sykepleierpoolen er turnusen dekket med sykepleier 24/7, men vi er veldig sårbare for fravær. 
Dette vil spesielt bli en utfordring i ferieavviklingen, da vi ikke får tilgang til sykepleiere gjennom 
vikarbyrå.  
 
For å øke antall plasser tilrettelagt for demente og få fysisk skille fra korttidsavdelingen, har vi 
utvidet den ene miljøavdelingen med 2 plasser, fra 8 til 10. Det fysiske rommet er litt lite til 10 
pasienter, men roen på avdelingen er bedre enn tidligere og tilbudet til de pasientene det gjelder 
er bedre.  
 
Hukommelsesteam: 

Hukommelsesteamet har gjennomført flere kartleggingsbesøk og oppfølgningsbesøk. I tillegg har 
hukommelsesteam gjennomført pårørendeskole for demente sammen med kommuneoverlege, 
avdelingsleder for miljøavdelingene, og dagsenter for demente. Dette fikk vi god tilbakemelding på 
i fra deltakerne. 
 
Forvaltningskontor for helse og omsorg:  

I følge registreringer i Profil har forvaltningskontoret mottatt/behandlet 162 søknader om helse og 
omsorgstjenester i 1. tertial. Det er i perioden begynt en «ryddejobb» med evaluering av vedtak 
om helsehjelp i hjemmet slik at brukere til enhver tid har korrekte vedtak på tjenesten de mottar. 
Her kan det skje hyppige endringer. Koronasituasjonen har medført noen endringer i øvrige 
tjenestetilbud som for noen brukere har ført til krav om endringsvedtak i forhold til opprinnelige 
tjenestetilbud.   
 
Døgn sykehus så lang i 2020: 79 døgn 

Frøya kommune har ikke kjøpt plass på Hitra så langt og Hitra kommune har heller ikke kjøpt plass 

ved Frøya sykehjem i 1. tertial. 

 

Positivt fra hele virksomheten: 

 Ansatte er innstilte på å få det til, og tar de utfordringene de får. Dette har vi spesielt 

erfart med den situasjonen vi har stått i den siste tiden. 

 Gode og konstruktive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende.  

 Vi har flere ansatte som deltar på ABC- opplæring i miljøbehandling og geriatri, og flere 

assistenter som er under utdanning for fagarbeidere.   

 

Avvik:  

Det er meldt 42 avvik i 1. tertial. 34 gjelder sykehjemmet og 8 gjelder hjemmetjenesten.  Av 42 

avvik er det 7 avvik som er meldt som meget alvorlig. Alle avvikene er lukket på virksomheten. 27 

av 42 avvik gjelder medisin/medisinhåndtering. I forhold til hva som er avvik har vi fokus på i 

avdelingsmøtene, samt internundervisning. Avvik bli også gjennomgått på avdelingsmøter.    

Personell – ressurs og ressursutnyttelse, kompetanse: 

Vikarbyrå: Sammenlignet med 2019 har vi brukt mindre på vikarbyråtjenester så langt i 2020 (ca. 

1,4 mill i 1.tertilal 2019 og 970 000,- i første tertial 2020).  Det er primært BPA- tjenesten som har 

brukt vikarbyråtjenester (ca. 830 000,-). Det er stor bruk av vikartjenester i BPA- tjenesten da det 

er vanskelig å rekruttere noen inn. I tillegg er det en utfordring at det ikke er budsjettert med 
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utgifter til vikartjenester i BPA- tjenesten. Årsaken til at det ikke er brukt vikarbyrå i sykepleierpool 

på samme måte som tidligere, er at vi etter ny rammeavtale på vikartjenester har fått 

leverandører som ikke har hatt mulighet til å levere sykepleiere. I tillegg er sykepleierpoolen 

dekket med sykepleier 24/7, men sårbar ved fravær. Dette gjør at det i sykepleierpoolen bli bruk 

en god del overtid og forskjøvet arbeidstid istedenfor for å dekke opp ved fravær og ferier. Dette 

gjøres for å kunne gi forsvarlige tjenester, og fylle lovkravet med sykepleier 24/7 på sykehjemmet. 

Sykefravær og nærvær: 

Sykefravær totalt PLO i 1. tertial er 12,6 %. 8,6% av dette er avklart langtidsfravær over 56 dager. 
Det vi ser kan være med på å holde fraværet stabilt, og få det lavere kan være, ekstra innleie ved 
uro som krever 1/1 bemanning og fysisk tung arbeidssituasjon over lengre tid bidrar til at ansatte 
«står i det». Stabilitet i ledergruppa og nærledelse kan også være en medvirkende årsak til å få 
fraværet ned. Vi jobber fortsatt med alle tiltak fra NED- prosjektet, og aktivt for å holde 
sykefraværet nede. 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 2020 

Antall ansatte Ca. 130 faste 
ansatte og vikarer 

Antall årsverk 97,1 

Sykefravær % 12,6% 

Nærvær % 
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Virksomhet: Kommunale tjenester i NAV Frøya 
Navn leder: Elin Reppe 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

MÅL for de sosiale tjenestene i NAV:  
De sosiale tjenestene skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering 
og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.  
Øke brukernes muligheter til å bli selvforsørget.  
 
Ansatte i NAV-kontoret må gjøre gode individuelle og konkrete vurderinger av brukers 
hjelpebehov, hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger.  

Spesielt fokus på utsatte brukergrupper: Ungdom – Innvandrere/Flyktninger - Langtidsledige. 

Status: 1 prosjektstilling jobber tett på ungdom og 0,6 stilling jobber tett på bosatte flyktninger. 
NAV begynte å se gode resultater før korona-pandemien rammet oss 12. mars. Da ble det stopp i 
alle aktiviteter og oppfølgingen ble i hovedsak digital, via chat og pr. telefon. 

Ungdommer: Utfordringen er de mange unge som ikke fullfører vgs pga manglende oppfølging og 
tilrettelegging. Det kommer «for mange» ungdommer til NAV. Dette er ei utfordring vi må se på 
tverrfaglig i kommunen. 

Flyktninger: Flere har hatt dårlig utbytte av introduksjonsprogrammet og avslutter ordningen etter 
2 år uten å kunne norsk. Det blir da vanskelig å formidle disse videre i jobb. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Sosialtjenesten er en lovpålagt tjeneste. 
 
Sosialtjenesten i NAV Frøya (3300) har fortsatt høye utbetalinger på art 14717 Bidrag livsopphold. 
Det er gitt detaljert info og bakgrunn for tallene sett opp mot brukergrupper, men ser at denne 
arten likevel ikke er oppjustert i budsjettet for 2020. 
 
De totale utbetalingene av sosial stønad hittil i 2020 viser at den største andelen går til  
enslige f.o.m. fylte 25 år og enslige forsørgere.  
Vi ser også at utbetalinger til flyktninger og arbeidsinnvandrere er økende. 
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Rammeområde teknisk 

Virksomhet: Teknisk – Bygg og kommunalteknikk 
Navn leder: Ann – Magtitt Glørstad 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: 

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, oppfølging og gjennomføring investeringsprosjekter, 

oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, effektiv saksbehandling, oppfølging 

sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen.  

Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging. 

 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 60 ansatte fordelt på fagområdene, 

vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse  og øvrig administrasjon. 

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale 

veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging 

på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter.  Felles for 

alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder endringer i disse,  samt utvikle 

fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette administrative og politiske vedtak og 

følge opp disse, samt tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.   

Virksomheten har flere større saker pågående som krever tilstrekkelig ressurstilgang. 

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med 

kommunens Trafikksikkerhetsutvalg. 

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 laget kriseplaner på aktuelle fagområder i tillegg til 

allerede etablerte beredskapsplaner og ROS-analyser.  Personale innenfor administrativ tjeneste 

har hatt hjemmekontor fra medio mars og dette har gått rimelig bra, men det er ønskelig fra flere 

å komme tilbake til kontoret.   Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell  har vekslet på bruk av 

lokaler og avvikling lunchpause ihht retningslinjer. 

Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-

området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60%stilling/konsulent 40% og merkantil konsulent 50% 

som deles med forvaltningsavdelingen,  3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og 

konstruksjoner.  Avdelingsleder bygg og eiendom innehar 20% stilling som brannsjef. 

Virksomheten har nye medarbeidere innenfor VAR-og prosjekt-området og disse trenger naturlig 

nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdet og de ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med 

strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt rutiner og dokumentasjon på prosjekter. 

Videre har vi skapt gode rutiner med oppfølging med innkreving av kaileie ved våre anlegg og det 

fokuseres på videre utvikling av denne oppgaven. 

I forbindelse med LOV om offentlige anskaffelser har enheten gått til innkjøp av programvare med 

benevnelse KGV Mercell.  Det er lovpålagt å ha et eget system i forbindelse med kommunens 

konkurranser og avtaler.  Dette systemet fungerer bra og vi gjør flere kunngjøringer med 

oppfølging i egen regi framfor å bruke konsulentfirma til oppgaven, som har vært praksisen 
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tidligere.  Dette medfører kompetanseheving innenfor arbeidet med gjennomføring og oppfølging 

i prosjekter samt en besparelse i konsulentbruk. 

Kommunale bygg og eiendommer:  Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca 40 000 m2 

fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nesset barnehage, 

svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg.  To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver.  Det 

har ikke vært noen spesielle hendelser i perioden, tradisjonell drift og vedlikeholdsoppgaver med 

rasjonell gjennomføring har vært fokus.  Personalmessig er det ikke tilført ressurser ved utvidelse 

av arealer ved Nabeita oppvekstsenter, Nordskag oppvekstsenter, Dyrøy oppvekstsenter samt nye 

Frøya ungdomsskole. 

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt. 

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering  i 

Morgendagens omsorg. 

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring 

hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid. 

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger.  

Uteseksjonen: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, 

kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser. 

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell 

måte.  Det foretas tømming av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av veger, 

kantslått fortløpende.  Enheten har gått til anskaffelse av feiemaskin og sparer utgifter i forhold til 

ekstern innleie.  Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven.  

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen. 

Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 16 årsverk.  Renhold har hatt 

en stor oppgave i forbindelse med Covid-19 tilfellet og har hatt et behov for mye ekstra ressurser 

for å utøve smittevernrenhold der frekvensen har øket fra 1 til 3 ggr pr dag på alle enheter innen 

skole og helse.  Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig 

måte.  Det har vært et stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, det er tidvis tilført 

renholdsleder ressurs med administrative koordineringsoppgaver.  NAV har vært en flott 

bidragsyter og har vist kjapp respons ved behov for ressurser for oppgaveutførelsen.  Det oppleves 

en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god 

effekt. 

Personalmessig mangler vi tilførsel av ressurser ved utvidelse av bl.a. Dyrøy oppvekstsenter, Frøya 

ungdomsskole. 

VAR-området: VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører.  Det er stor 

aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye 

ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.   

Nytt høgdebasseng på Bremnestuva er ferdigstilt og det gamle høgdebassenget er sanert. Det 

gjenstår inngjerding av området. Det pågår et forprosjekt med rehabilitering høgdebassenger i 

øyrekka. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering, legging av ny vannledning Sistranda-
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Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset)og del 3 – 

(Skarpneset-Nordskaget) er under prosjektering og iverksettes til høsten. Del 4 omfatter nytt 

høgdebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, forhandlinger tomtekjøp pågår.  Ombygging 

ventilhus på Nordskaget er i sluttfase for utførelse.  Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda 

Midtre. 

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny 

pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatval-

området. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser på fagområdet, fokus er å levere tilstrekkelig vann til 

våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av 

eksisterende vannledninger. 

4 av personalet er med i Teknisk vakt. 

Prosjektområdet:   Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad 

konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter.  Det er 

stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, 

strukturer og god ressursutnyttelse. Det gjenstår noe arbeider med prosjektorganisasjon mtp 

kvalitetssikring/prosedyrer.  Det er vakant stilling som prosjektleder innenfor byggteknisk 

kompetanse,  enheten har i denne forbindelse engasjert tidligere medarbeider i 50% inntil 

stillingen er besatt. 

PROSJEKT 2020 
Budsjett 

Saldo 
30/4 

Merknad 

VANNFORSYNING: 
 

 
 

Nytt høydebasseng 
Sistranda 

18 755 18 735 Reg.plan under utarbeidelse og deretter 
detaljprosjektering 

Nytt høydebasseng Bergheia 21 500 21 400 Ferdig prosjektert – tomteerverv pågår 

Løpende investeringer 
vannledninger 

2 500   2 500 Fortløpende utførelse  

Utvendig rehab. 
Høydebasseng 

1 200  1 150 Forprosjektering utført 

Innkjøp vannmålere 1 000     914 Iverksatt 

Oppgradering/utskifting – 
vannkummer 

1 600 1 600 Fortløpende utbedring 

Rørspylehenger    540     540 Satt i bestilling 

Oppgradering 
vannledningsanlegg 
Bremnestuva 

        0      -20  Ferdigstilt 

Sanering/oppgradering 
Sistranda Midtre 

 2 400  2 300 Under prosjektering 

Vannforsyning Sandvika  1 000  1  000 Pågår 

Ventilkammer Nordskaget  1 700 -1 700  Under utførelse – overf. tidl omdisp. 
midler gjenstår 

Sikringstiltak 
Kjerkdalsvatnet 

 1 700 1 700 Under prosjektering 

Oppgradering vannforsyning 
Urdaheia 

    900   900  Under utførelse 



44 
 

Overtakelse Hamarvik 
vannverk 

 1 000 1 000 I dialog med Hamarvik v.verk 

Bremnestuva høgdebasseng         0 -700  Overf. tidl. omdisp. på 4 mill mangler – 
oppsett gjerde gjenstår 

Vannforsyning Sistranda-
Nordskaget 

20 700 15 400 Under utførelse 

    

AVLØP 
 

 
 

Løpende investeringer 
kommunale avløp 

2 700 2 700 Fortløpende utbedring 

Sanering og oppgradering 
avløp – Nordskag 

8 200 8 100 Forprosjekt iverksatt 

Sanering/oppgradering-
avløpsanlegg Sula 

6 500 6 500 Kartlegging utført  

Opprydding komm. 
Avl.ledninger 

5 500 5 500  

Renseanlegg Sistranda-
Hamarvik 

21 605  21 590 Pågående politisk sak 

Innkjøp brakkerigg 
avløpspersonale 

     340     340 Satt i bestilling 

Infrastruktur VA 
Holahaugen 

         0   1 400 Under utførelse 

Opprydding spredt Valen   2 500   2 500 Prosjektet utsatt til 2021 – midler overført 
til P 557003 opprydding spredt avløp 
Måsøval   

 
 

VEIER OG  KAIER 
 

 
 

Gang-/sykkelvei Sistranda-
Hamarvik 

4 960 4 480 Sprenging i siste fase – noe forsinkelser 
ferdigstillelse – antatt ferdig 01.09.20 

Fortau Rådhusgata-
Øvergården 

3 910 3 850 Ute på anbud – frist 27.05.20 

Parkering Titran kapell 417 417 Tilbudsforespørsel pågår 

    

Gjetøy bru - Oppgradering 
til 8t 

1 898 1 500 Ute på anbud – frist 29.05.20 

Bogøy bru – utbedring 2 846  2  842 Arbeider igangsatt, ferdigstillelse 
månedsskiftet mai/juni 2020 

Trafikksikkerhetstiltak 500 0 Inngår i trafikksikkerhetsplanen.  

Kommunale veier 2 300 2 300 Prioriteringsliste fremmes politisk 

Traktor og feiemaskin 2 890 490 Feiemaskin og traktor anskaffet – 
tilbudsforespørsel på hjullaster pågår   

 
 

BYGNINGER 
 

 
 

Sistranda skole - 
Fjernvarmeanlegg 

13 700 10 600 Søkn disp bygning pågår – søkn utlegg 
kollektorer (havneloven) anbud innhentet 
– ny – Tilsk. 1,25 mill fra Enova kommer i 
tillegg 

Mausund oppv.senter – 
varmeanlegg 

1 500 1 480 Prosjektering pågår 
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BAM-prosjektet 12 800 0 Arbeidsgruppe nedsatt – 
detaljprosjektering pågår med arkitekt 

ANDRE KOMMUNALE 
ANLEGG 

   

Liggekai Sistranda 0 -1 590 Ferdigstilt – noe småarbeider gjenstår – 
avhengig av værforhold – driftsavtale med 
Tr.heim havn under utarbeidelse. Tilskudd 
fra Tr.heim utestående 

Holahauan boligfelt – 
infrastruktur 

9 700 5 500 Ferdig med grunnarbeid 
vei/hovedkloakkledning/hovedvannledning 
– rørføringer, pumpestasjoner etc gjenstår 
– antatt ferdig primo sept 20 

Beinskardet 3 – 
infrastruktur 

3 860 1 700 Opparb. Vei, vann, avløp, belysning etc 
igangsatt 

    

    
 

 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 60 

Antall årsverk 46,04 

Sykefravær % 6,46 

Nærvær 93,0 

Kommentarer: Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt.  Sykefravær er i 

stadig reduksjon, spesielt innenfor renhold.  Det erfares derav at vi er riktig retning av enhetens satte 

mål. 

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50).  

 

Økonomi på virksomheten 

Regnskap 
Bygg og kommunalteknikk har balanse i regnskap pr 30.04.20. Det er mye overtidsbruk på 
tjenester innen snøbrøyting/strøing og begravelser.  For å kunne redusere overtidsbruken på disse 
feltene må terskelen for strøing/brøyting endres samt at begravelser avholdes tidlig på dagen.  Det 
er ikke budsjettert vikarmidler for renhold innenfor 16-dagers perioden hvor innleie er nødvendig. 
Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, det forutsettes at merforbruket 
inndekkes ved overføring av statlige midler. 
Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt.   Det 
er økning i arealer og oppgaver som skal driftes uten at tilstrekkelig inndekning er til stede. Det er 
flere avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må 
følges opp. Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av 
drifta, det er allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig 
kompetanseoppfølging  innenfor virksomheten. 
 
På VAR-sektoren viser regnskapet en mindreinntekt enn budsjettert.  Dette skyldes at vannavgift 
til storforbrukere ikke faktureres før i juni, dette må periodiseres til riktig periode for å få 
balansert regnskap. På utgiftssiden har vi et mindreforbruk i perioden. 
 
Budsjett 



46 
 

Budsjett 2020 viser et resultat med fortsatt for lav ramme i forhold til bundne utgifter og oppgaver 
enheten skal løse.  All aktivitet ved enheten utløser direkte eller indirekte kostnader i form av kjøp 
av varer og tjenester. 
 
Tidligere tildelte midler fra driftsfond på 2 millioner til vedlikeholdsoppgaver er fra 
budsjettbehandling 2019 ikke blitt prioritert.  Dette påvirker virksomhetens muligheter til å foreta 
nødvendig vedlikehold og utbedringer for å holde bygningsmassen på et akseptabelt nivå.   Videre 
medfører dette utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på bygninger som 
har vært løst ved bruk av midler fra dette fondet tidligere.  Her kan bl.a. nevnes lukking av avvik 
ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave. 
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Virksomhet: Teknisk - Forvaltning 
Navn leder: Kitt Julie Hansen 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: 

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, 
næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et 
attraktivt samfunn å leve og virke i. 
 
Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende 
arbeidsområder: 
 Kultur- og omdømmebygging 
 Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

 God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 
 Profesjonell og moderne tjenesteyting 

o God og effektiv saksbehandling 
o Velfungerende oppdatert planverk 

 Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 
 
Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.  
 

Fokusområder med 
tiltak 

Status 

Kultur- og omdømmebygging 

Felles verdidiskusjoner 
på virksomhetsområdet 
 

Oppfølging av seminar gjennomført i november 2019 var planlagt, 
men er ikke gjennomført pga restriksjoner ifm korona. Nytt 
seminar planlegges gjennomført i siste tertial dersom forholdene 
ligger til rette for dette. 

Felles seminarer med 
andre virksomheter i 
rammeområdet 

 

Brukerundersøkelser Vurderes gjennomført i siste tertial. 

Avklare oppgaver, roller 
og strukturer i 
organisasjonen – både 
oppover og nedover 

Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent 
og brukes i det daglige. Fortsatt noen uklarheter når det gjelder 
organisasjonen som helhet. 

Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

Sørge for tilstrekkelige 
ressurser ut i fra 
forventet leveranse 

Mangler ressurser sett i forhold til hva vi selv anser som forventet 
leveranse. Skulle sikkert hatt en politisk avklaring på hva som er 
forventet leveransenivå på de ulike tjenesteområdene. 

Tilrettelegge for 
kompetanseutvikling 

Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går 
ut over forventet leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. 
Manglende oppfølging her vil ha negative konsekvenser på sikt. 

Utvikle og styrke 
lederteamene 

Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer 
bidrar til selvutvikling og eierskap til fagområdet.  

Konkurransedyktig 
avlønning 

Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste 
tertial. 

God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 
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Månedlig rapportering 
på alle områder 

Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg 
om endringer – eksempelvis nedtrekk av driften. 

Langsiktig planlegging Investeringsbehov diskuteres med faglederne. 

Profesjonell og moderne tjenesteyting 

Fokus på god veiledning 
og klart språk 

 

Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan 
sikkert bli enda bedre. Flere fagområder er imidlertid komplekse 
og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller anbefales det å 
benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at 
søker ikke innehar nødvendig kompetanse selv.  

Samordning av 
søknadsprosesser 

 

Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli 
flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre 
brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne notater i 
ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at 
saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor 
nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg for å unngå 
forsinkelser. ESA er upraktisk som saksbehandlingssystem. 

Forberede, og ta i bruk 
eByggesak 360o (nytt 
fagsystem for bygge og 
delingssaker) 

Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i 
perioden februar-juni men måtte utsettes til høsten pga 
manglende kapasitet hos flere medaktører. Forsinkelsen gjør at vi 
tidligst kan ta i bruk systemet fra mars 2021. 

Digitalisere 
søknadsprosesser 

 

Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser 
kan leveres digitalt. Digitale søknader bør bli mer synlig på 
kommunens nettside.  

Faglig 
kompetanseutvikling 
gjennom kursing, 
seminarer mm 

 

En saksbehandler har vært på ett kurs innen byggesak, i tillegg til 
nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og 
lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på 
tilsyn/ulovlighetsoppfølging.  
Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte 
via Teams. 

Digitalisere planarkivet Arbeidet er igangsatt. 

Oppdatere og 
videreutvikle 
informasjon på 
kommunens hjemmeside 
og eventuelt sosiale 
media 

Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne 
mellomrom. Henviser i større grad til hjemmesiden for 
informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter 
på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side 
som benyttes ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm) 

Digitale kartløsninger 
 

Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker 
sammen» med andre fagsystem. Tjenestene er stabile og lett 
tilgjengelige. Situasjonen med Korona og hjemmekontor har vist 
fordelene med dette.  
Adresselister i kartsystemet (Kommunekart) hentes inn i 
sakssystemet (ESA) og er særlig til nytte for planavdelingen (under 
uttesting). 

Ny fotografering 
(ortofoto) av de 
områdene med mest 
byggeaktivitet 

Det er gjort forberedelser for ny fotografering (ortofoto) i mai av 
områdene med mest byggeaktivitet. Nye ortofoto leveres til 
høsten. Brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) 

Godt kunnskapsgrunnlag 
(kartlegging av 
naturtyper mm) 

 

Ikke gjennomført i første tertial, men det er planlagt en 
kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig 
nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av 
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natur - i uke 19 og 20. Kartleggingen er organisert av 
Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten. 

Etablere gode 
rutinebeskrivelser 

 

Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og 
det er laget egne mapper for nye medarbeidere. Rutiner blir 
oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal slippe å 
lete opp alt på nytt. 

Få på plass Områdeplan 
for Sistranda sentrum 

Arbeidet er stoppet pga manglende finansiering. 

Få ryddet opp i gamle 
planverk slik at de 
harmonerer med dagens 
virkelighet 

Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan 
koples mot trafikksikkerhet søkes det om finansiering fra TS-
midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss denne kompetansen 
(fysisk planlegging) selv, men det krever kursing. 

Digitalisere og forbedre 
planinnsynet for alle 
brukere – både internt 
og eksternt 
 

Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere 
innsynsmuligheter – nå med planer som er varslet oppstart og 
planer som er ute til høring. Gamle planer blir digitalisert og vil bli 
tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er 
tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde 
det oppdatert.  

Implementere ny 
kommeplan (arealdel) 

Kommuneplanen vil bli oppdatert og kunngjort når etterarbeidet 
(kartdelen) etter mekling med fylkesmannen er klart. 

Moderne og innovative 
dataverktøy 

e-Byggesak er satt i bestilling. Det må settes av ressurser til 
opplæring i nye dataverktøy. 

Involvering av berørte 
interesser 
 

Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i 
planarbeidet og under behandling av private 
reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i 
kommunen før de behandles og alle får anledning til å uttale seg 
innenfor sitt fagområde. 

Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Gjennomføre miljøuke 
årlig 

Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke planlagt gjennomført i 
2020 som et sparetiltak. 

Utarbeide plan for 
bruken av avsetning fra 
Havbruksfondet 
 

Nedsatt prosjektgruppe som vil legge fram sak for politisk 
behandling før sommeren. Tiltakene antas å være miljøuke, 
videreutvikle Grønt flagg innenfor oppvekst, bidra med midler inni 
i prosjektet Profesjonell rydding av ytre kyst og Regional strategi 
for plast. I tillegg skal det tilrettelegges for lokale ryddedugnader.  

Delta i 
prosjektorganisasjonen 
for Profesjonell rydding 
av ytre kyst i regi av 
Fylkesmannen 

Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet vil bli 
behandlet som en del av avsetningen til Marin forsøpling. 

Kartlegging av 
kystlynghei 

 

Er i hovedsak avhengig av at andre aktører 
(Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike kartlegginger, men 
vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. 

Utarbeide plan for 
fjerning av sitkagran, 
herunder sørge for 
gjennomføring av 
planens tiltak 

 

Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er 
utarbeidet. Det er pågående arbeid om valg av entreprenør, 
prosjektledelse og økonomi i prosjektet. Forprosjektet er 
forventet gjennomført senhøsten 2020. 
Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på 
Inntian for å ta vare på Stormyra naturreservat. 

Utleie av minkfeller og 
skuddpremie på mink 

Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie. 
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Arrangere kurs i 
samarbeid med Statens 
naturoppsyn for å øke 
kunnskap om jakt og 
fangst på mink slik at 
dette blir gjort på en 
effektiv måte og i hht til 
gjeldende lovverk. 

Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens 
naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at 
dette blir gjort på en effektiv måte og ihht til gjeldende lovverk. 
Nytt kurs er ikke planlagt. 

Vurdere avskytingsnivået 
på bestanden for å 
tilfredsstille 
bestandsmålet og ønsket 
om å ha en frisk 
hjortebestand med 
tilstrekkelig 
næringsgrunnlag 

Minstearealet for hjort er redusert til 1.200 daa slik at uttaket av 
hjort kan økes i 2020. 
 

Utarbeide felles 
bestandsplan. Valdene 
opprettholdes, men det 
blir et 
bestandsplanområde der 
flere eller alle 
samarbeider om en felles 
bestandsplan.  

Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for 
hjortevaldene i Frøya kommune. Det er fremdeles mange små 
vald.  

Starte arbeidet med 
rullering av energi og 
klimaplan 

Forslag til innhold og prosjektgruppe er utarbeidet og skal legges 
fram for politisk behandling før sommeren. Ny planen vil ha fokus 
på lavutslipp og klimatilpasning.  

Kompetanseheving klima Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre 
arbeidet, men mye finnes i lokal nettverk, koordinert av 
fylkesmann og fylkeskommune. 

Iverksette og 
gjennomføre 
saneringsplan innen 
2033 

Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er 
nå stanset. FSK opphevet lokal forurensningsforskrift og stanset 
saneringsplanen i april.  

Utarbeide retningslinjer 
for bygging av nye eller 
oppgradering av 
eksisterende 
avløpsanlegg i 
kommunen 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga 
opphevingsvedtak i FSK. 

Utarbeide kriterier for 
tildeling av økonomisk 
tilskudd/lån for 
abonnenter med 
redusert betalingsevne 

Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga 
opphevingsvedtak i FSK. 

Avfallshåndtering (NY) Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader 
og har mer fokus på deponering av miljøskadelige materialer saker 
ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og rapporter om skadelig 
avfall- positivt for miljøet.  
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Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Virksomheten har 12,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder: 
 Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, 

temaplaner og reguleringsplaner 
 Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer 
 Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører 
 Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven 
 Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører 
 Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm) 
 Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen) 
 Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, 

gårdskart, beiteplaner, konsesjoner mm) 
 Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, vernede 

områder mm) 
 Viltforvaltning 
 Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp 
 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 13 

Antall årsverk 12,5 

Sykefravær % 4,3 

Nærvær - 

 
Merkantil person deles med Virksomheten Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har 
fått overført 0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. 
Videre er det fortsatt 0,5 årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det er ønskelig å slå sammen disse 
årsverkene for å styrke byggesakskontoret.  
 
Har ikke fått opplysninger fra HR om nærværsprosent for virksomheten. 

 
Nøkkeltall 
Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon 
(vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019. Fjorårets samlede produksjon er 
fordelt flatt ift tertialperioder og representerer derfor ingen reell aktivitet. 
  

Sakstyper med vedtak 1. 
tertial 

Behandlet Over frist 

2019 2020 2019 2020 

Plan  43  43 7  19  
Egengodkjente 
reguleringsplaner 

2 1 - - 

Dispensasjoner 
plan/bygg/deling 

27 25 3 11 

Delingssaker 14 17 4 8 
Byggesak 120  108  14  9 
Klagebehandling 
plan/bygg/deling 

5 10 3 2 

Ett-trinn med ansvar 27 20 7 - 
Ett-trinn uten ansvar 17 9 4 2 
Rammesøknad 5 1 - - 
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Igangsettingstillatelser (IG) 46 50 - 3 
Midlertidig brukstillatelser 
(MB) 

3 5 - - 

Ferdigattest (FA) 17 13 - 2 
Kart og oppmåling 31   20  4 0  
Seksjoneringssaker 2 2 1 - 
Oppmålingssaker 29 18 3 - 
Landbruk, natur og miljø  73  61 5  0  
Jord og 
konsesjonsbehandling 

3 2 - - 

Produksjonstilskudd 47 43 - - 
Utslippstillatelser 11 7 5 - 
Fellingstillatelser grågås 12 9 - - 

 

Plan og byggesaker 

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. 

Planstrategien - som skal vedtas senest i oktober d.å. - er i prosess, og det er svart ut flere høringer 

av kommunal interesse. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde 

innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett 

område er oversendt departementet for endelig avgjørelse. Oppretting av kartdelen pågår, og 

forventes ferdigstilt tidlig i neste tertial. 

Bemanningen ved planavdelingen har i praksis vært redusert siden oktober i fjor, og ny 

arealplanlegger startet først i midten av februar. Overheng fra 2019, nye oppgaver med 

samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser medgått til opplæring av nyansatt 

har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Likevel har 

aktiviteten vært på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. 

Bemanningen ved byggesaksavdelingen har vært redusert i halvannen måned som følge av at en 

saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har 

avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært 

tidkrevende. I fjor ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette 

har avdelingen holdt et høyt aktivitetsnivå, dog litt lavere enn samme periode i fjor. Det er særlig 

gledelig at fristoversittelsene er redusert. 

 

Kart og oppmåling 

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1.november til 1. mars, 

noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det 

oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er lavere enn i samme 

periode i fjor, men dette skyldes i hovedsak restriksjoner ifm korona. Flere oppmålingsforretninger 

er avlyst og/eller utsatt, noe som kan få betydning for overholdelse av frister. Dette kommer først 

til syne ved neste rapportering. Utsettelsene av oppmålingsforretninger ga imidlertid mulighet til å 

hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen.  

 

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering som skal skje i mai, 

samt at det er arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. 

Avdelingen har også bidradd med intern kursing innenfor karttjenesten. 

 

Landbruk, natur og miljø 
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Landbruk har manglet jordbrukssjef i april. Stillingen er lyst ut og det forventes tilsetting i neste 

tertial. Tidligere jordbrukssjef rakk å behandle 43 søknader om produksjonstilskudd før han sluttet 

i stillingen, noe som er et litt lavere antall enn samme periode i fjor. Jord- og 

konsesjonsbehandlinger ligger omtrent på samme nivå som tidligere. Egenerklæringer om 

konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av 

overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli 

nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og 

eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområde. 

 

Det er gitt 9 skadefellingstillatelser for grågås, noe som er litt lavere enn i samme periode i fjor. I 

tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget 

prosjekt), konkurransegrunnlag for hurtigladestasjon samt laget utkast til plan for utarbeidelse av 

ny klima- og energiplan. 

 

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og 

lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg har 

va-ingeniøren sagt opp sin stilling. Utlysning etter ny ingeniør er gjennomført og etter andregangs 

utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør starter i juni. 

 

Konsekvenser av korona 

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle, men noen har valgt å være på eget 

cellekontor på Herredshuset. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på 

telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært 

tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. 

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere 

forretninger har blitt avlyst/utsatt. 

 

 
 

Økonomi på virksomheten 

Regnskap 
Virksomheten har et samla mindreforbruk på kr 224.000 ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes i 
hovedsak treghet i tilsettingsprosesser for å få på plass nødvendig personell (fastlønn 383.200), 
mindreforbruk på andre driftsposter (156.800) samt reduserte inntekter (-316.000). Sistnevnte 
gjelder særlig inntekter knyttet til spredt avløp.  
 
Budsjett 
Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (154.000 til Miljøuka) er på kr 6.438.129. I tillegg skal 
det overføres kr 350.000 fra Fellestjenester pga overtakelse av oppgaver og ansvar knyttet til 
samfunnsplanleggingen; dette er ikke effektuert så langt. Ny ramme skal etter dette bli på kr 
6.788.129. Ytterligere nedtrekk er foreløpig ikke vedtatt.  
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Frøya eldre-og brukerråd  (FEB) - Drøftingsnotat om Eldres dag 
2020 
 
Om Eldres dag 
Eldres dag ble opprettet i 1990 og FN har et eget program som fokuserer på eldre. 
FN engasjerer seg i arbeidet med å sikre rettighetene til den eldre befolkningen i 
verden, og mandag 1. oktober er bestemt å være Eldres dag. 
 
Markering av Eldres dag 
En rekke kommuner markerer hvert år Eldres dag 1.oktober med arrangement 
knyttet opp mot bestemte tema. Fjorårets tema var relatert FNs bærekraftsmål om å 
redusere ulikskap både i og mellom land.  
Tema for 2020 er foreløpig ukjent. 
 
Frøya kommune - i regi av Frøya eldreråd - markerte Eldres dag 1.okt.i 2019 med 
servering, foredrag og underholdning i Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
Kommunen har ikke gjort vedtak knyttet til ansvar, planlegging og gjennomføring av 
Eldres dag i Frøya. 
 
Eldres dag 2020 
Frøya eldre- og brukerråd inviteres til å drøfte noen rammer for et evt. arrangement i 
høst. Det tas da høyde for at “korona-situasjonen” ikke er til hinder for et slikt 
arrangement. 
 
Her er noen drøftingspunkt (blant sikkert mange flere): 

● Er det naturlig for eldre-og brukerrådet å ta et initiativ i denne saken, slik rådet 
er sammensatt ? 

● Hvis så er: 
○ Hvilket kommunalt organ bør stå som arrangør? - Frivilligsentralen? 
○ Hvem bør være representert i en evt. prosjektgruppe ? - 

FEB-medlemmer  fra Pensjonistforeningen, leder for 
Pensjonistforeningen, leder for Frivilligsentralen, andre …? 

○ Hva med budsjett og økonomistyring? 
 
 
08.05.20 
Sigbjørn Hellevik 
leder for Frøya eldre- og brukerråd 
 
 



Frøya eldre-og brukerråd  (FEB) - Drøftingsnotat om invitasjon av 
interesseorganisasjoner for informasjon og forventningsavklaring 
 
 
I mandat for Frøya eldre- og brukerråd heter det bl.a.: 

● Eldre- og brukerråd skal forelegges alle saker som angår eldres levekår og 
alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning 
foretas i kommunestyret. 

● Eldre- og brukerråd kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. 

 
Eldre-og brukerrådet er kommunens rådgivende organ overfor politiske 
beslutningstakere, og medlemmene i rådet er således å anse som kommunens folk.  
Rådet skal følgelig ikke behandle saker på direkte vegne av interesseorganisasjoner, 
og naturlig nok heller ikke saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 
Rådet kan imidlertid etter eget initiativ ta opp saker som angår rådets målgruppe. 
 
Kommunestyret har bestemt at eldre- og brukerrådet skal ha felles brukerombudet. 
Ombudet vil være brukergruppens adresse i kommunen ved henvendelser. Hvis 
eldre- og brukerrådet skal fungere etter hensikten, haster det nå å få brukerombudet 
på plass. 
 
For å ivareta eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne på en god måte, må 
eldre- og brukerrådet som kollegium ha god kjennskap til alle relevante 
interesseorganisasjoner, og til de forventninger som organisasjonene måtte ha til 
kommunen.  
Rådet bør derfor vurdere å invitere aktuelle interesseorganisasjoner til informasjon 
og forventningsavklaring, og i møtet å gi kommunedirektøren ved Marit W. Nordborg 
råd om hvilke organisasjoner som kommunen bør invitere. 
 
 
08.05.20 
Sigbjørn Hellevik 
leder for Frøya eldre- og brukerråd 
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