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Frøya har 1455 innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre 
fordelt på 43 nasjonaliteter

Danmark 4

Færøyene 4

Island 3

Sverige 30

Belgia 3

Bulgaria 120

Estland 109

Hviterussland 3

Italia 3

Kroatia 3

Latvia 52

Litauen 562

Moldova 12

Nederland 5

Polen 226

Portugal 6

Romania 14

Russland 19

Slovakia 9

Spania 8

Storbritannia 3

Tsjekkia 14

Tyrkia 9

Tyskland 37

Ukraina 14

Eritrea 27

Ghana 15

Kenya 3

Kongo 3

Marokko 5

Sudan 12

Uganda 3

Afghanistan 3

Filippinene 38

India 3

Indonesia 3

Saudi-Arabia 3

Syria 3

Thailand 50

Canada 3

USA 3

Brasil 3

Venezuela 3

SUM 1455
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Fakta om Frøya kommune
Folketall 31.12.20: 5 204

Født: 73

Død: 31

Antall husstander: 2 018

Landareal: 241,31 km2

Totalt 
oppdrettslokaliteter: 48

Fiskerimantall: blad A: 19 blad B:73

Antall fritidsboliger: 1 085

Netto innflytting: 16

Kilde SSB og kommuneProfile
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En kommune i vekst
Vekst og utvikling 
I 2020 ble det født 73 barn på Frøya, noe som vi på godt 
Frøyværsk kaller en «babyboom». Folketallet stiger, og i 
2020 ble vi 54 flere Frøyværinger. Økt etterspørsel av arealer 
innenfor flere typer næring viser også at vi er en attraktiv 
kommune, faktisk så kommer Frøya på 18. plass i kommunal 
rapports «framtidsbarometer for 2020». Attraktivitet fører 
til tilflytting, økt boligbygging, flere innbyggere og med 
det positive ringvirkninger for oss på alle måter. Samtidig 
utfordrer dette oss som kommune, både i forhold til ressurs, 
- og kompetansetilgang.

Økonomistyring
Å følge opp budsjett og regnskap, og ha god kompetanse 
på økonomistyring i en kommune er viktig. Dette har derfor 
vært høyt prioritet for meg og mine ledere i 2020.

Nettopp på å grunn av de store svingningene i 
skatteinntektene vi opplevde i 2019, har vi i 2020 tatt 
grep for å finne «flytsonen», det vil si å finne riktig 
utgiftsnivå i forhold til inntektsnivå. Vi har gjennomført 
en stor effektiviseringsprosess, der virksomhetene har 
iverksatt tiltak for å redusere driften med 3 %. Dette 
har vi gjort på grunnlag av at gjeldende inntektssystem 
og rammeoverføringer vil gi oss et strammere økonomisk 
handlingsrom i årene som kommer. 

Resultatet viser et reelt regnskapsmessig merforbruk 
på virksomhetene på 1,6 millioner kr (mot minus 16,6 
millioner i 2019). Finans har et merforbruk på 2,1 millioner 
kr. Dette tilsier at vi er på god vei til å nå målsettingene 
i effektiviseringsplanene og omstillingen som vi satte oss 
for 2020. 

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten 
i 2020. Hele 140 millioner over forventet og budsjettert 
skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 86,4 millioner 
kr fra havbruksfondet.  Avkastning på fond ble på 9,6 
millioner kr. Som følge av disse ekstraordinære inntektene 
ble driftsresultat på hele 124 millioner kroner for 2020. 

Nå er det viktig i fortsettelsen, å forvalte disse kronene 
fornuftig! 

COVID-19 pandemien.
Det som har preget driften hele året 2020 er pandemien 
Covid-19. Pandemiene har utfordret oss på flere måter, 
både i form av økte utgifter utover det vi har fått refundert 
fra staten, men også i form av slitasje på våre fagfolk. 
Pandemien har også vist oss – igjen, at de ansatte i 
kommunen virkelig står på når det gjelder. Ansatte har vært 
fleksible, omstillingsdyktige og initiativrike. De har bidratt 
på alle tenkelige måter for å håndtere denne pandemien på 
best mulig måte. 

Ansatte fortjener en stor HONNØR for den jobben som har 
vært gjort gjennom en lang pandemi.

Driften
Som årsmeldingen viser har driften gått sin gang ute på 
virksomhetene trass pandemi. At vi vokser gjenspeiles også 
i alle aktivitetene som virksomhetene melder. 

Vi har feiret flere begivenheter gjennom året. Bl. a åpning 
av nye Dyrøy oppvekstsenter, ny liggekai på Sistranda, gang 
og sykkelvei fra Hamarvika til Sistranda og nytt boligfelt 

på Holahauan. Vi markerte også for første gang PRIDE på 
Frøya i 2020. 

Nytt helsehuset og omsorgsboliger reiser seg på 
Sistranda, og store og omfattende prosesser har 
vært gjennomført i planleggingen mot innflytting.  
«Morgendagens omsorg» er blitt et begrep som omhandler 
ikke bare nybygg, men hvordan tjenesten skal ytes i 
fremtiden. Dette både innenfor eldreomsorgen, tjenester 
til brukere med andre behov og helsetjenestene for øvrig. 
Mantra har vært «hverdagsmestring» og «hva er viktig for 
deg» i oppbyggingen av de nye tjenestene. Også bruk av 
digitalisering og moderne teknologi er tiltak som settes i 
verk for å frigi flere «varme hender». 

Vi etablerte to nye interkommunale tjenester sammen 
med Hitra i 2020.  Tjenester til de med store behov innenfor 
feltet rus/psykisk helse, og innen de sosiale tjenestene i 
NAV.

Innen oppvekst jobbes det med å implementere 
fagfornyelsen inn i virksomhetene. Dette betyr blant annet 
økt fokus på digitale ferdigheter i et tverrfaglig perspektiv.  
Vi har fremdeles ekstra fokus på basisfagene, og spesielt 
lesing og språkforståelse. Et godt foreldresamarbeid, gode 
læringsmiljø og et trygt psykososialt miljø for barn, med 
nullmobbing er fremdeles vår visjon. 

Vår store satsing på tverrfaglig samarbeid gjennom «ØYA 
prosjektet» med visjonen «det trengs en hel øy for å oppdra 
et barn», jobber aktivt med sine 5 delprosjekt, der hver 
«finger i hånden» representerer en #satsing. Mer info om 
disse prosjektene finner du på vår hjemmeside: www.Froya.
kommune.no. Vi har stor tro på dette prosjektet vil gi oss 
gevinster på lang sikt!

Pandemien førte til at vi stengte ned deler av tjenestene. 
Dette har gitt ansatte innen kultur mulighet til å drive med 
mer feltarbeid. Dette ser vi godt på den innsatsen som de 
har lagt ned, også sammen med frivillige, for å fremstille 
bl. a gammelskolen, bygdetunet og stabben fort i ny drakt. 
Titran har også fått sine kulturminnekilt, og fremstår nå 
som et attraktivt turistmål. 

I Frøya kommune jobber i overkant av 500 ansatte. Alle 
med høye ambisjoner om å utvikle og levere best mulig 
tjenester til alle kommunens innbyggere innenfor den 
rammen de har til rådighet. Det er det denne årsmeldingen 
beviser i fortsettelsen.

Jeg ønsker å takke alle kommunens ansatte, politikere, 
tillitsvalgte, frivillige, næringsliv og øvrige samarbeidsparter 
for et konstruktivt og godt samarbeid i 2020. Bare sammen 
greier vi å utvikle Frøya til den kommunen vi ønsker å bo 
og leve i.

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
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Ordfører hilser
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Året 2020 har vist oss at Frøya kommune består av ansatte og 
ledere som er fremoverlente, omstillingsdyktige og evner å 
«stå han av» når situasjonen krever det.
 
2020 ble et helt annet år enn det alle hadde forventet - og 
ønsket seg. Usikkerhet rundt skatteinngangen etter at Frøya 
mottok mindre inntekter enn forventet førte til at budsjett-
prosessen ble restartet med nye inntektsgrunnlag de siste 
ukene i desember 2019.

 Resultatet ble et budsjett med forventninger om at alle virk-
somheter skulle redusere sine utgifter. 
 
Gjennom 2020 behandlet vi politisk flere nedtrekkssaker. 
Virksomhetene og administrasjonen jobbet godt og kom med 
gode og gjennomarbeidede forslag til innsparinger. Politisk 
har det vært viktig å skjerme de direkte brukerrettede tjenes-
tene når vi har tatt stilling til forslagene. 
 
Og i mars ble verden brått helt annerledes. Covid 19-pan-
demien fikk fullt fokus, både på Frøya, i Norge og resten av 
verden. Det har vært mange møter i beredskapsledelsen gjen-
nom året. Hovedfokuset har vært å begrense negative virk-
ninger for barn og unge, så langt det har latt seg gjøre, samt 
å redusere konsekvensene for næringslivet.
 
Vi opplever at alle ansatte i kommunen har sterkt seg langt, 
og mange ganger mye lengre enn man kan forvente, for å 
fortsatt kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre. Mange 
har måttet arbeide på nye måter, eller opplevd en større ar-
beidsbelastning enn vanlig. Året har også vist oss at dette kan 
benyttes som mulighet til omstilling og å jobbe smartere. 
 
Vi vil fortsette det gode arbeidet som gjøres også fremover - 
god lesning med årsrapporten.
 
Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggere, næringsliv og 
ansatte i Frøya kommune for at vi sammen kom oss gjennom 
et krevende år! 

Kristin Strømskag
Ordfører
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Tema Covid-19 
26. februar kommer nyheten om at Norge har fått sitt første 
påviste tilfelle av koronaviruset, og Frøya kommune starter 
planleggingen for å rigge seg for et eventuelt virusutbrudd 
i kommunen. Pandemi-plan og beredskapsplan iverksettes, 
og beredskapsledelsen starter opp med møter for å sam-
ordne tiltak i henhold til plan.  

På slutten av februar settes det i gang ekstra renhold ved 
skoler, barnehager og helseinstitusjoner. I tillegg opprettes 
tett dialog med næringslivet for å sikre at alle har en ri-
siko- og sårbarhetsanalyse av sin virksomhet og en plan for 
kontinuitet i tjenesten. Det samme gjøres i alle kommunale 
virksomheter.  

Siden pandemiens start og inntil 010121 hadde Frøya kom-
mune ett definert utbrudd av Covid-19. Inntil da hadde det 
ikke vært registrert innreisesmitte eller enkelttilfeller. 
 
Det gikk altså hele 9 måneder fra Norges regjering stengte 
ned Norge 12.mars, før Frøya fikk registrert sin første smit-
tede den 23.desember 2020. Utbruddet kom i forlengelsen 
av et kjent utbrudd på Hitra, og underbygget den status 
Hitra og Frøya kommuner har som felles bo- og arbeidsre-
gion. Det har også ført til et tett samarbeid mellom nabo-
kommunene i planlegging og håndtering av pandemien i 
øyregionen. Fra 23.desember 2020 til 1.januar 2021 ble det 
påvist 9 smittede i Frøya kommune. 

Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege
Kommuneoverlegen har siden pandemiens start og inntil 
010121 vedtatt 3 forskrifter på hastevedtak jfr. Smittevern-
loven § 4.1 om nødvendige smitteverntiltak for å hindre/ 
begrense smitte. Forskriftene har så blitt forlenget eller 
opphevet av politiske organ. Kommunestyret og Formann-
skap har vedtatt hhv 1 vedtak om forskrift. Formannskap 
har i perioder hatt delegert vedtaksmyndighet på forskrift 
fra Kommunestyret for å lette saksgangen.

Det har under hele pandemien vært et stort fokus på å opp-
rettholde tjenester og aktiviteter for barn og unge, samt 
sårbare grupper. 

Det har i løpet av 2020 vært lagt ned en formidabel innsats 
fra innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunalt an-
satte.  

Innbyggerne har vist stor tillit til beslutningstakere og fulgt 
de råd og regler som er vedtatt med en imponerende vilje. 
Næringsliv og kommunens koronagruppe har hatt en tett 
dialog under hele pandemien, og dette samarbeidet har mu-
liggjort gode planer for pandemien, effektiv smittesporing 
og håndtering av utbrudd.  

Frivilligheten har tilpasset seg råd og anbefalinger og har 
gjort en stor innsats for å opprettholde tilbud til barn og 
unge så langt det har vært mulig innen gjeldende forskrif-
ter. 

Kommunalt ansatte har vist en stor innsats og en enorm 
evne til å snu seg rundt og være fleksible for å løse de 
oppgaver pandemien har ført med seg. Det har vært stor 
aktivitet på testing, smittesporing, forsterket renhold, be-
redskapsledelse, koronagruppe, koronatelefon, personal-
ledelse, legetjenesten og servicekontor. 

I 2020 har Frøya kommune hatt en utgift på 5.63 millio-
ner kroner hvor Staten har tildelt kommunen 4,73 millioner 
kroner. 
 
Totalt sett har Frøya kommune håndtert situasjonen med 
Covid-19 i 2020 på en god måte, og sammen har vi alle 
– innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunale tje-
nester – holdt smitten unna og nede på et akseptabelt nivå. 
Tusen takk for innsatsen! 

Vennlig hilsen kommuneoverlege 
Ingrid Kristiansen

Covid-19 

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet. 
Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være 
kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for inn-
byggerne i kommunen. Tjenestene skal bidra til mestring og 
selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har be-
hov for, når behovet oppstår. 
 
For helse og mestring står prosjektet «morgendagens om-
sorg» overfor store investeringer i bygging av nytt helse- og 
omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil 
gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidas 
krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og 
omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og om-
sorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
Prosjektet «Morgendagens omsorg» skal bidra til omstilling 
for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbygger-
ne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at bru-
kernes behov møtes på en forsvarlig måte. Det skal implemen-
teres velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å 
heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan 
mestre hverdagen i størst mulig grad selv. Alle virksomhetene 
jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fo-
kus på endrings – og utviklingsarbeid for å imøtekomme krav 
og forventninger til fremtidas tjenester. Brukerne skal møte 
en tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger 
og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå. Nye velferdstek-
nologiske løsninger skal også gi gevinster som gjør kommu-
nen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.  
 

Bo, aktivitet og miljøtjenesten 
Virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns 
tjenester til målgruppen mennesker med nedsatt funksjons-
evne i aldersgruppen 0-100 år.  

Tjenestene som ytes er blant annet praktisk bistand og 
opplæring i/utenfor boligen, avlastning, støttekontakt, 
omsorgsstønad, veiledning, individuell plan og koordine-
ringsbistand. Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig 
sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å 
utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den en-
kelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen 
livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljø-
arbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og 
valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med fa-
milie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/
aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.  
 
I virksomhetens utviklingsprosess jobbes det med å utarbeide 
en faglige plattformen som har et overbygget tankesett med 
fokuset «Hva er viktig for deg»? Dette er et tankesett som har 
til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helse/
omsorgstjenestene møter og styrker personenes egne ressur-
ser og mestringsevne. 
 

Familie og Helse 
Virksomheten Familie og helse består av flere avdelinger og 
fagområder: 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, åpen bar-
nehage, barnevernstjeneste, psykisk helsetjeneste, flyktnin-
getjeneste, legekontor og legevakt.  
 
Alle avdelingene er sentrale i «Familiens hus», et konsept der 
alle faggrupper samarbeider slik at innbyggerne slipper å gå 
fra en tjeneste til en annen når de har behov for hjelp. I til-
legg til å yte tjenester til voksne, jobber tjenestene med barn 
og familier og deres nettverk. Familie og helse jobber særskilt 
for å forebygge, og komme inn tidlig med hjelp ved behov. 
Terskelen for å ta kontakt med våre tjenester skal være lav. 
 
Barneverntjenesten i Frøya skal sikre at barn og unge som 
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge 
får trygge oppvekstkår. Tjenesten iverksetter og følger opp 
hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fri-
tidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak.                         
Barnevernstjenesten på Frøya har stort fokus på familieråd. 
Dette er et godt verktøy for at barn og familier får mulighet til 
å ha medvirkning i egen sak, og at det bygges nettverk rundt 
familien som fortsatt er tilstede når barneverntjenesten av-
slutter saken.  I 2020 har totalt 94 barn på Frøya hatt kontakt 
med barneverntjenesten på en eller annen måte. Barneverns-
tjenesten har mottatt 61 bekymringsmeldinger, og det ble 
gitt 61 omsorgs – og hjelpetiltak gjennom året.  
 
Fra høsten 2020 ble også Flyktningetjenesten lagt under 
familie og Helse. Flyktningetjenestens hovedoppgave er 
bosetting og integrering av voksne og enslige mindreårige 
flyktninger. Flyktningetjenesten er ansvarlig for kommunens 

Helse og mestring

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å 
styrke flyktningenes muligheter for deltakelse i arbeid eller 
utdanning, og i samfunnslivet for øvrig. Flyktningetjenesten 
bidrar også med hjelp slik at den enkelte kan bli mest mu-
lig økonomisk selvstendig. Det ble i 2020 inngått et samar-
beid med Dalpro AS som gjennomfører undervisning i norsk 
og samfunnsfag for introduksjonsprogrammet, samt rett og 
plikt elever i Frøya kommune. Frøya kommune var en av de få 
kommuner i Norge som mottok nye flyktninger i 2020. Tre nye 
flyktninger kom i desember.  

IMDIs tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget 
godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kva-
lifisering av flyktninger, samt gode muligheter for å få arbeid 
og/eller utdanning. 

Pleie og Omsorgstjenesten  
Pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 bruke-
re, primært eldre. Virksomheten jobber med endrings – og ut-
viklingsarbeid tilknyttet «morgendagens omsorg» og endrin-
gen fra sykehjem til Helsehus og bofellesskap med heldøgns 
bemanning. Frøya sykehjem har i dag 57 plasser, hvorav 13 
på korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det fokus på 
rehabilitering, og vi har det siste året hatt egen fysioterapeut 
ansatt i virksomheten. I tillegg tildeles det avlastningsopp-
hold som pårørendestøtte. Dette kan bidra til pårørende med 
omsorgsoppgaver får regelmessig fri og at bruker kan bo len-
ger i eget hjem, og man utsetter fast institusjonsopphold. Øv-
rige plasser på Frøya sykehjem er fordelt på 2 miljøavdelinger, 
for brukere med kognitiv svikt og 3 somatiske avdelinger for 
langtidsopphold. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem 
fra 2016, og har ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Vi 
har en egen dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og 
eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sy-

kehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter 
kantina ved Sistranda barneskole.  
 
Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya 
og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de fordeles 
primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.  
Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det 
12 leiligheter med eget soverom og i det andre bygget er det 
personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenhe-
ter (som ikke har eget soverom). Virksomheten drifter 3 typer 
dagsenter for hjemmeboende: dagsenter for demente med 6 
plasser, dagsenter for eldre med 14 plasser, og åpent dagsen-
ter på Beinskardet 2 dager i uka.  
 
Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og er 
representert i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for 
eldre er også underlagt virksomheten.  
 
Tildeling av tjenester foretas av forvaltningskontor for helse- 
og omsorg, som er underlagt virksomheten, men behandler 
søknader om helse– og omsorgstjenester for hele rammeom-
rådet helse- og mestring. 

Sosialtjenesten NAV 
Målsetningen for de sosiale tjenestene i NAV er å bidra til 
forebygging og redusering av fattigdom, fremme sosial inklu-
dering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett. 
Øke mulighetene for hver enkelt mottaker av sosial stønad å 
bli selvforsørget. 
 
NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk sosial-
hjelp er nesten 3-doblet de siste 10 årene. Dette gjenspeiler 
et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere 
enn tidligere. Vi ser en større kompleksitet i hver brukersak 
og en økning blant søkere med forsørgeransvar for barn. Det 
er derfor viktig at ansatte i NAV-kontoret har handlingsrom 
for å gjøre de gode individuelle og konkrete vurderinger som 
er nødvendig, slik at den enkelte får den oppfølgingen de har 
krav på etter målsettingen. Vi må unngå at noen blir gående 
på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, 
men får muligheten til å komme i arbeid.       
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Dyrøy oppvekstsenter 
I februar 2020 sto nye Dyrøy oppvekstsenter ferdig – med 
totalrenovering av eksisterende del, og nytt tilbygg. Dyrøy 
oppvekstsenter har doblet arealet, og er nå et tidsriktig 
oppvekstsenter. Den offisielle åpningen på våren ble utsatt 
på grunn av koronasituasjonen, men på høsten ble det 
gjennomført en koronavennlig markering, med noen få 
inviterte gjester. Når situasjonen tillater det vil det bli åpnet 
for at flere kan komme for å se det nye oppvekstsenteret. Nå 
jobbes det med å oppgradere uteområdet, slik at det skal 
tilfredsstille behov for allsidig fysisk aktivitet og et godt 
psykososialt miljø. 

I anledning nytt oppvekstsenter er det utarbeidet en 
pedagogisk plattform, som igjen har ledet fram til en ny 
visjon for oppvekstsenteret:  
Dyrøy oppvekstsenter – en trygg seilas med latter, lek og 
læring.  

Dette er noe oppvekstsenteret vil fortsette å jobbe mye 
med framover. Elevrådet har jobbet med ny logo til 
oppvekstsenteret, hvor også visjonen er med. 

Frøya kulturskole 
Å drive kulturskole når samfunnet er nedstengt er en uvant 
øvelse. Heldigital undervisning var nytt for både lærere og 
elever, så her var det bare å hive seg rundt. Fra mars til juni ble 
elektronisk kommunikasjon av instruksjoner, veiledninger, 
samtaler på Teams og innspillinger til kulturskolens 
nyopprettede YouTube-kanal den nye hverdagen. Det ble 
mange fine filmer! 

Men noen opptredener med sprell levende elever ble det 
heldigvis også. Frøya skolekorps gledet beboerne utenfor 

sykehjemmet og Beinskardet 17.mai, og dramaelevene 
deltok i en flott forestilling i Sletta kirke. I oppvekstdebatten 
og i kommunestyret fikk noen elever gledet politikere og 
debattanter. 

Nytt i 2020 var også et utvidet samarbeid med 
Trondheimsolistene, der kulturskolens elever fikk øvd seg 
på å spille i et sammensatt orkester. I denne anledning 
med elever på både messingblås, stryk og slagverk. 
Kanskje vi ser starten på Frøya kulturskoles miniorkester?  

Frøya kulturskole er uansett stolte av alle sine modige elever! 

Frøya ungdomsskole 
Frøya ungdomsskole har 30 ansatte og 130 elever ved 
skolestart høsten 2020. Skolen er en ren ungdomsskole, 
med to paralleller på alle trinn. Elevene kommer fra alle 
grendeskolene på fast Frøya. Skolen har et tett og godt 
samarbeid med FAU, SU/SMU og elevråd. Alle disse organene 
er viktige i utviklingen av skolen – både med tanke på 
læringsmiljø og læring. Skolen er opptatt av å være en 
lærende organisasjon på alle nivå. Det arbeides med at 
elevene er aktive i egen læring, der tilrettelagt opplæring 
er viktig for alle elever. Tolærersystem i alle basisfag er et 
godt tiltak for å tilpasse for den enkelte elev. Aktiviteter og 
læring utafor klasserommet i den flotte naturen Frøya har 
å by på, er også noe som fører til variasjon og økt trivsel. 
Finn skoleavvisa på www.froyaskoleavis.com og Frøya 
ungdomsskole på Facebook. 

Mausund oppvekstsenter 
Mausund oppvekstsenters hovedfokus i løpet av året har vært 
på begreper, lesing og innføring av ny læreplan.

Hjemmeskole under landets lockdown i mars-mai, satte 
lærerne i en situasjon der de ble tvunget til å håndtere det 
digitale på en annerledes og mer kreativ måte. Dette lyktes 
vi med!

Av andre spesielle hendelser i løpet av året, nevnes temauka 
i høst med fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom praktiske 
arbeid og samarbeid med bl.a. Mausund feltstasjon, når vi de 
mål som den nye læreplanen sier i forhold til dette. Å jobbe 
sammen som enhet mot et mål, er noe vi finner verdifullt og 
trivselsskapende. 

Liten enhet betyr ikke at vi ikke får ting til. Vi har mange 
ulike tiltak i løpet av året som bidrar til samhold, trivsel og 
engasjement (temauker, FORUT, fellesturer, aktivitetsdager, 
juleavslutnig etc).

Antallet barn ved oppvekstsenteret har vært nedadgående 
det siste året.  

Oppvekst 
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Nabeita oppvekstsenter 
Annerledesåret som ble både unormalt og helt normalt. 
Barna skal ha alltid rom for å utvikle seg og det må  vi voksne 
legge til rette for. Ikke alle har fått leke sammen, men leken 
har hatt den samme plassen i hverdagen. Læringen likeså. 
I-paden har blitt mye brukt i skolehverdagen - ikke bare 
når det  var hjemmeskole, men også ellers. Mye av de årlige 
begivenhetene foregikk digitalt.  

Mattemaraton er et eksempel på det - ivrige barn som løste 
matematikkoppgaver nær sagt dag og natt i hele mai! Den 
innsatsen fikk de igjen for! I konkurranse med elever over 
hele landet gjorde elevene det skarpt! Sammen  med Dyrøy 
og Nordskag ble vi med ett matematikkøya!  
 
Den årlige julekonserten ble også digital. Klassene øvde på 
sangene sine utover høsten som de normalt ville ha gjort. Så 
ble det filmet og sendt ut via YouTube til foreldre, elever og 
ansatte. Det normale ble løst på en unormal måte .  
 
Oppvekstsenteret fikk endelig ny fane dette året. Fana står 
der og venter på at den normale tiden skal komme tilbake og 
at den kan bli båret i tog på 17.mai av stolte barn fra Nabeita!  

Nesset barnehage 
Barnehagen har satset på pedagogisk dokumentasjon som 
en arbeidsmåte, hvor både barn og personalet er i utvikling. 
Barn lærer ikke mer enn det menneskene og miljøet bidrar 
til. Det jobbes mye med refleksjon i personalet og for at det 
fysiske miljøet skal fungere pedagogisk. De benytter mye 
gjenbruksmaterialer, da disse kan byttes ut og dermed bidra 
til progresjon, men også fordi det er bærekraftig – et tema 
barna har vært opptatt av og som de har jobbet systematisk 
med. Nesset ønsker å skape læringsmiljøer som bygger på det 
barna allerede er opptatt av. Gjennom små barnegrupper får 
personalet til å være tett på og fange opp barns interesser og 
ta dem på alvor. 

Nordskag oppvekstsenter 
Barnehagen pleier hvert år å jobbe i fellesskap med et 
eventyr, og i 2020 var det “Gullhår” som sto for tur. Da jobber 
alle avdelingene med dette i samme periode, dette bygger 
VI-følelse og fremmer språk og kommunikasjon på tvers av 
avdelinger. 

Vi-følelse har også stått i fokus på skolen, og denne ble 
styrket gjennom samarbeid i musikktimene, og et skolekor 
ble resultatet. 

Sistranda barneskole 
Sistranda barneskole har i dag totalt 220 elever fordelt 
på 1.-7.trinn, med to paralleller på alle trinn. Det er 
skolens andre skoleår som ren barneskole. Uteområdet for 
mellomtrinnet vil i løpet av 2021 bli noe oppgradert med 
tanke på uteaktiviteter/ lekeapparater. Dette ser vi frem til. 
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø, der 
voksenrollen er sentral.  Vi legger til rette for at alle barn 
skal være aktive i sin egen læring og har derfor stort fokus på 
variasjon av aktiviteter. 

Skolen har til vanlig årlige faste tradisjoner som 
juleforestilling med alle elevene til jul, og skuespill fra 
7.trinn på slutten av skoleåret. 

Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med 
uteskole i fjæra og i skogen.  

Skolen har også basishall, svømmehall og stor fotballhall i 
umiddelbar nærhet. 

Sørburøy skole 
Sørburøy skole satser på varierte skoledager og allsidige 
utfordringer. Skolen har utvikla en vurderingskultur som 
fremmer mestring på mange områder. Det er fortsatt et aktivt 
samarbeid med kulturskolen og sørsamisk kunnskapspark, 
og også fortsatt drift i skolekorpset. Dette skoleåret feirer 
Sørburøy skolekorps 15 år! I den forbindelse gjennomførte 
gruppa ei reise til Bergen i juni som samarbeid mellom 
skole og korps. Det gav mange gode opplevelser og 
læringsmuligheter, og da det innlagte korpsstevnet ble 
avlyst, seilte gjengen i stedet med hurtigruta oppover 
vestlandskysten inkludert Geiranger. Nesten bare vi og 
dronning Sonja på fjordcruise i hetebølgen akkurat da! Det 
var også en annerledes læringsarena da skolen fikk besøke 
to bedrifter på Helgebostad i høst for å lære om matkultur og 
bærekraftig jordbruk, før avslutning med en flott ridetur på 
islandshester i Svankilen. 
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Servicesenteret
Virksomheten Servicesenteret har stort fokus på å være 
tilgjengelig for innbyggerne, næringsliv og publikum el-
lers både via telefon, sosiale media, personlig oppmøte, 
e-post og nettsider.
 
Virksomheten arbeider aktivt for å bedre spesielt den 
digitale plattformen opp mot innbyggerne og bruker til-
bakemeldinger fra våre brukere aktivt i vårt arbeid for 
å bli en bedre tjenesteyter for alle som har behov for å 
komme i kontakt med Frøya kommune. 
 
Hovedfokuset for våre ansatte er å betjene alle henven-
delser så raskt som mulig og på best mulig måte.  
 
Et felt man har hatt mer fokus på i 2020, er det å minske 
sårbarheten på noen av de ansvarsområdene virksom-
heten har. Dette for å sikre at driften av kommunen 
fortsatt kan opprettholdes i størst mulig grad selv ved 
fravær/sykdom og ferieavvikling. 

Plan, Miljø og Forvaltning 
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 arbeidsområ-
der: 
• 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 
 

Eiendomsforvaltning,  
Kommunalteknikk og Utbygging
 
Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47 
ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold, 
uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig admi-
nistrasjon.

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale 
bygg, kommunale veier, gangveier, parkeringsplasser,
broer, kaier og andre uteanlegg. Virksomheten har også 
ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging på vann- og 
avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggele-
delse på prosjekter.

Felles for alle fagområder er å følge opp lover og for-
skrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fag-
områdene.

Videre har enheten ansvar for å iverksette administra-
tive og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenes-
teyting overfor kommunens innbyggere.

Allmenne og tekniske tjenester
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11Årsrapport 2020 - Frøya kommune

Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkel-
tall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sam-
menstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.  

Virksomheten har produsert i alt 105 saker (ikke unike) 
for politisk behandling i 2020. Samtidig er det fattet 
546 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT. 

Sakstyper med vedtak  
Behandlet Over frist 

2019 2020 2019 2020

Plan 130 139 23 34 

Egengodkjente regulering-
splaner 7 8 - - 

Dispensasjoner plan/
bygg/deling 80 70 10 16 

Delingssaker 43 61 13 18 

Byggesak 362 428 41 21 

Klagebehandlinger 15 10 8 7 

Ett-trinn med ansvar 82 84 21 5 

Ett-trinn uten ansvar 50 56 12 5 

Rammesøknad 15 4 - 1 

Igangsettingstillatelser (IG) 138 165 - - 

Midlertidig brukstillatelser 
(MB) 10 17 - - 

Ferdigattest (FA) 52 92 - 3 

Kart og oppmåling 93 80 10 2 

Seksjoneringssaker 6 4 4 - 

Oppmålingssaker 87 76 10 2 

Landbruk, natur og miljø 101 95 14 3 

Jord og  
konsesjonsbehandling 10 9 - - 

Produksjonstilskudd 47 46 - - 

Utslippstillatelser 32 24 14 3 

Fellingstillatelser grågås 12 16 - - 

 2019 2020 

Antall avkjørselstillatelser  0 2 

Antall km veg grusdekke 25 18,2 

Antall km veg asfaltdekke 27,5 35,3 

Antall parkeringsplasser 250 250 

Antall veg- og gatelyspunkter
Lyspunkter langs kommunal vei/kai, 
flytebrygger/gravplass, derav 118 
lys som driftes av private veilag 

600 346 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 787 2 835 

Antall meter vannledning 215 000 218 770 

Antall tilknytninger vann 31 45 

Antall slamtømmeabb. private an-
legg boliger 1 060 1 064 

Antall slamtømmeabb. private an-
legg fritidsboliger 592 599 

Antall avløpsabonnenter 945 947 

Antall meter avløpsledning (spill-
vann + overvann) 22 471 28 311 

Antall tilknytninger avløp 12 28 

Antall avfallsabonnenter boliger/
leiligheter 2 265 2 291 

Antall avfallsabonnenter fritids-
boliger 1 179 1 189 

Antall utleieboliger 24 31 

Antall omsorgsboliger 64 66 

Klargjort industriareal  117 000 117  000 

Antall sentrumsnære boligtomter 0 13 

Antall ledige boligtomter utenfor 
sentrum 4 27 

Antall boligtomter under oppar-
beidelse 15 8 

Antall begravelser 51 34 

Antall urnenedsettelser 8 3 

Statistikk  innenfor fagområdene: 

Nøkkeltall
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Frøya kulturhus  
Frøya kulturhus ble hardt rammet av korona-pandemien i 
2020. Både kino- og kulturarrangementer ble innstilt i lengre 
perioder, og i de periodene hvor man åpnet for aktiviteter, var 
det med strenge restriksjoner bl.a. på antall publikum i sa-
lene. I forkant av høstsesongen ble det utarbeidet en tiltaks-
plan for kulturhusdrift, med hovedfokus på lokalt innhold, 
og lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene, 
under de rådende forhold. Dette bidro til å gi innbyggerne 
spennende kulturtilbud, uten at kulturhuset risikerte større 
økonomiske tap. En stor takk til det frivillige kulturlivet på 
Frøya, som stilte velvillig opp i denne vanskelige tiden.  

De ansatte i Frøya kulturhus har periodevis vært omdisponert 
til å utføre andre arbeidsoppgaver i kommunen, i hovedsak 
innenfor kulturvern. Sikring og oppussing av Stabben fort, 
vedlikeholdsarbeid ved Titran (gamle) kirkegård, rehabilite-
ring og vedlikehold på Bygdetunet, og produksjon av infor-
masjonsplakater i Gammelskolens museum bør nevnes. På 
tampen av året ble de ansatte omdisponert til smitteoppspo-
ring og testing. Et krevende år til tross; det ble gjennomført 
mange flotte kulturarrangementer med bl.a. Charlotte Aude-
stad, Frøya Teaterlag, FEMME, Havdur & Sistranda mannskor 
og humorshow med Kveli, Rånes, Bremseth. Det ble gjennom-
ført 138 kinoforestillinger i 2020. 
 

Frøya bibliotek 
Korona-pandemien har vært krevende for biblioteket, men 
det har gått bra, takket være evnen til kreativitet og velvil-
je. Biblioteket har fortsatt sin serie med møter «Møt landet 
mitt», «Møt grendelag» og likeledes enkeltarrangementer og 
utstillinger. I 2020 leverte biblioteket også bøker i depot til 
skolene som mistet tilgang til bokbussen.  

I 2020 var det flere arrangementer, både fysisk og digitalt: 
Lesestund for barn 
Sjakk for barn og ungdom 
Språkkaffe 
Jul med engler 
Bokbussbesøk (første halvåret) 
Forfatterbesøk 
Sommerles (Digital lesekampanje for 1. – 7.trinn fra 1. juni 
til 31. august) 
Datahjelp 
Språkhjelp 
Lesesirkel 
Morsmålsdag 
Utstillinger 
Nordisk litteraturuke 
Nasjonalbibliotekdag 

Frøya bibliotek gjennomførte flere digitale arrangementer i 
perioder hvor biblioteket var stengt for publikum, bl.a. di-
gital lesestund, framført av Hans Anton Grønskag og Magne 
Romestrand, samt digital lesestund med Rita-Elin Hovde for 
voksne, og en ekstra digital lesestund for barn. Barn fikk også 
delta på digitale arrangementer i hele april.  

Frøya bibliotek har samarbeidsavtale med Sistranda Barne-
skole og Frøya ungdomsskole. Biblioteket selger også tjenes-
ter til Guri Kunna VGS. I perioden april – juni måtte bibliote-
ket reorganisere og tilpasse tilbudet både til private personer 
og skoler pga. korona-situasjonen. Skolene fikk tilbud om 
å levere bøker og var invitert til å delta i digitalt bibliotek. 
Det var også lansering av bookbites, som erstattet E-bokbib. 
Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men etter 
påske ble det etablert take-away bibliotek. I juni-august del-
tok barn på Sommerles, den digitale kampanjen for barn. Det 
var over 120 barn som var registrert og deltok aktivt.  

Antall utlån av bøker og besøk har gått ned pga. korona-si-
tuasjonen, men utlån av e-bøker og e-lydbøker har hatt en 
økning. 
 

Frøya Frivilligsentral 
Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentra-
len. Fra full aktivitet i starten av året, til fullstendig nedsten-
ging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort 
nasjonale og kommunale anbefalinger og restriksjoner har 
tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen holdt 
fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så 
Frøyatrimmen dagens lys.  

…Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrim-
men dagens lys. Frøyatrimmen er et lavterskel trimtilbud til 
alle med tilknytning til Frøya, og driftes via appen «Trimpo-
eng». 

I forbindelse med pandemien kjøpte Frøya kommune inn den 
digitale plattformen NyBy. NyBy ble flittig brukt, og de fleste 
forespørsler om hjelp fra frivillige ble svart ut på kort tid. 
Plattformen ble spesielt mye brukt til varekjøring i de stren-
geste restriksjonsperiodene. Frivilligsentralen har vært sen-
tral i administrering av NyBy.  

Detter er noe av det som skjedde i 2020: 
• Dagsenter 
• Språkkafe 
• Gretne gamle gubber 
• Allsangkafe 
• Tv aksjonen 
• Julekorga i samarbeid med NAV og Rema 1000 
• Sammen på julaften 
• NyBy 
• Sommerleir for ungdom 
• Hjem for en 50 og 100 lapp 
• Vinteraktivitetsuke 
• Varekjøring til hjemmeboende eldre 
• Jul langs Steinalderløypa 
 

Frøyahallene 
Frøyahallene har i 2020 vært sterkt preget av Covid-19 med 
mye nedstenging. De ansatte har i samråd med beredskapsle-
delsen prøvd å holde åpent så mye som mulig. Dette spesielt 
med tanke på barn og unge og spesielt lokalt. Men når det 

Kultur og idrett
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har vært anledning for det så har man også igjennom Frøya 
Arena åpnet opp for ekstern aktivitet. Man har forsøkt å holde 
ungdomsbasen åpen hele tiden. Frøyahallene har fulgt råd og 
veiledning fra sentrale og lokale myndigheter. 

Sviktende inntekter er en direkte konsekvens av Korona-pan-
demien. 

De ansatte i Frøyahallene har vært omdisponert til andre kom-
munale oppgaver, i perioder gjennom året. 

Kulturvern 
Kommunens satsning på kulturvern er ett av få arbeidsområ-
der innenfor virksomheten Kultur og idrett, hvor man har fått 
gjennomført det man har planlagt i 2020 – på tross av koro-
nasituasjonen: 

Stabben fort: 
Arbeidet på Stabben fort ble i stor grad gjennomført og fer-
digstilt. Man fikk i tillegg på plass en løsning med en fast vert, 
som tar seg av omvisninger i turistsesongen. Kulturhuset har 
etablert et workshop-tilbud på Stabben, som er skreddersydd 
skoleklasser i grunnskolen. 

Kul-min: 
I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, har virksomhe-
ten Kultur og idrett bistått i arbeidet med å forberede Kul-min 
på Titran. Det ble i 2020 produsert innhold på i alt 4 skilt med 
tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr» 
og «Titranulykka». Skiltene ble montert og tilgjengelig for 
publikum som planlagt, til påsken 2021.  

Bygdetunet: 
I 2020 hadde virksomheten Kultur og idrett et mål om å til-
rettelegge for økt aktivitet på bygdetunet.  Det ble etablert 
en gangvei fra parkeringsplassen og frem til bygdetunet. Alle 
bygninger på tunet ble ryddet og stelt. Dalastua ble innredet 
med tidsriktig møbler og inventar. Nytt el-anlegg ble instal-

lert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det ble etablert ild-
sted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn 
til vær og vind. Det ble også satt opp gjerde, og ly for saue-
hold på tunet, og gjennom et samarbeid med Hurran gård, 
kom det sommeren 2020 det villsauer på bygdetunet, til glede 
for både publikum og barnehagen. 

Dalastua har vært åpent for besøkende to dager i uka gjennom 
hele sommersesongen. 

Gammelskolen: 
Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Si-
stranda. Det har resultert i et flott skolemuseum med en be-
tydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i 
høye faglige kretser. De frivillige har under ledelse av Hans 
Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike skolehistorie formid-
les på best mulig måte. Virksomheten Kultur og idrett har pro-
dusert en rekke informasjonsplater i bygget. Det ble instal-
lert nytt el-anlegg, varme og belysning. Grønskag har laga et 
pedagogisk opplegg som skolene kan ta i bruk så fort skolen 
offisielt åpnes. Gjenstående arbeid før åpningsdagen er skifte 
og sikring av tak. Dette utføres i forbindelse med sommerfe-
rien 2021. 

Utstilling: 
Frøya kulturhus har i 2020 tilrettelagt for temautstillinger, og 
har blant annet presentert deler av Roy Sørengs store sam-
ling av gjenstander etter flere år med metall detektor-søk. I 
forbindelse med åpning av utstillinga ble det arrangert 2 ut-
flukter der Søreng tok med publikum til historiske steder på 
Frøya. Søreng fortalte om gravhauger og boplasser som fort-
satt kan skimtes i terrenget. 

Kulturmiljøplan: 
Kommunen er i gang med forberedelser til oppstart av arbei-
det med å etablere Kulturmiljøplan. Før utgangen av 2020 
opprettet kommunen kontakt med fylkets KIK-kontakt for 
ideutveksling og veiledning.
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Utvalg Antall saker 
behandlet i 2020

Kommunestyret 156

Formannskapet 305

Valgstyret 2

Administrasjonsutvalget 9

Hovedutvalg for helse, 
omsorg, nav, oppvekst 
og kultur

67

Hovedutvalg for 
allmenne og tekniske 
tjenester

120

Frøya eldre og brukerråd 37

Frøya ungdomsråd 15

Frøyatrimmen er et lavterskeltilbud til alle med tilknytning 
til Frøya. Trimmen er digital og fungerer ved at man sjekker 
inn med sin egen mobil, noe som tydeligvis har truffet folk 
i alle aldre. I forhold til smittefare har dette vært en trygg 
måte å arrangere på. Også hyttefolk og tilreisende bruker 
appen for å finne flotte turmål på Frøya.

Frøyatrimmen 2020 gikk fra 7.juni til 15.oktober. Sukses-
sen var raskt et faktum, og hele 1280 påmeldte til sammen 
sjekket inn på de forskjellige trimpostene fantastiske 130 
490 ganger. 

Vintertrimmen 20/21 ble arrangert i tidsrommet 15.novem-
ber 2020 – 15.mars 2021. Dette ble om mulig en større 
suksess enn forrige trim.  1193 deltakere som til sammen 
sjekket inn 295 969 ganger. Frøyatrimmen ble politisk for-
ankret 12.april 21.

Engasjementet har vært formidabelt, og ønske om å legge 
ned frivillig innsats av den enkelte frøyværing har vært 
merkbart. Broer bygges, stier merkes og nye turløyper har 
blitt etablert rundt om i grendene. Frivilligsentralen har 
valgt å bruke tid på å bygge opp ett godt trimkonsept for 

kommunen, og har samarbeidet tett med enkeltstående fri-
villige, grendelag, interessegrupper rundt trimhyttene samt 
representanter fra turlaget. 

Frøyatrimmen
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Utgiftstype  Regnskap 2020  %  Regnskap 2019 

Lønnsutgifter 279 794 769 53 % 269 468 095

Sosiale utgifter 43 712 854 8 % 46 897 770

Varer/tjenester 140 767 845 27 % 136 055 404

Overføringer 31 287 308 6 % 26 870 268

Avskrivninger/fordelte utg 34 357 590 6 % 26 516 320

SUM  529 920 367  505 807 857 

Inntektstype Regnskap 2020 % Regnskap 2019

Brukerbet. 19 118 968 3 % 18 895 842

Salgs-/leieinnt. 45 697 666 7 % 48 556 702

Refusjoner 91 367 187 14 % 60 813 067

Rammetilsk. 17 251 016 3 % 117 528 692

Øvr.tilsk./overfør. 79 849 325 12 % 29 956 982

Skatter 397 573 975 61 % 205 652 505

SUM  650 858 137  481 403 790 

Fordeling av lånegjeld  
på ulike områder 2020 2019

Lån til selvkostområdene 
(VAR)  193 860  171 787 

Lån til kirkelige formål  22 084  21 934 

Startlån  153 874  111 696 

Lånegjeld på kommunens 
øvrige tjenesteområder  863 659  720 666 

Kommunens totale 
langsiktige gjeld 1 233 477 1 026 083 

Resultat Regnskap 2020 Regnskap 2019

Brutto driftsresultat 120 937 771  -24 404 068 

Netto driftsresultat ( e. finans ) 124 751 288  -25 573 985 

Netto bruk av avsetninger/avsetninger  8 948 192 

Regnskapsmessig resultat  124 751 288  -16 625 793 

Økonomi



Besøk vår nettside: www.froya.kommune.no 

Følg oss på vår facebookside: www.facebook.com/froyakommune

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

Rådhusgata 25 
7260 Sistranda
Tlf. 72 46 32 00 U
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