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FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD 
FAKTA OM FRØYA KOMMUNE

Folketall 01.01.17: 4 937 

Født: 58 

Død: 37 

Innflytting totalt: 328 

Antall husstander: 2 123  

Antall fritidsboliger: 1 048 

Landareal: 230 km2  

Totalt oppdrettslokaliteter: 45 

Fiskerimantall: 111 

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570 
Kilde: SSB 
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RÅDMANNEN HAR ORDET 
Årsrapporten skal vise våre innbyggere den bredde og 
mangfold som er i den kommunale virksomheten. Den skal 
vise de store linjene gjennom året, hva vi har jobbet med, 
hva vi har vi fått til og hvilke utfordringer vi må ha fokus på.  

Som rådmann er du leder for et stort lag. Takket være alle 
de dyktige medarbeidere som deltar på mitt lag, kan jeg og 
denne gang se tilbake på et meget innholdsrikt år der vi har 
oppnådd mange resultater og fått til mye som jeg håper 
både den vanlige innbygger, næringsliv, alle våre ny 
innflyttere og besøkende har merket seg og opplevd 
positivt. 

Jeg ser tilbake på et år der vi har lagt et enda bedre 
grunnlag for trivsel og vekst i vår kommune. Jeg vil nevne 
den videre satsingen innen helhetlig idrettspark, med 
åpning av ny basishall og storhall med klatrehall. Store 
satsinger langt utover det som er vanlig for en kommune på 
vår størrelse. Det er mange som skal takkes for at vi har fått 
til dette. Uten vårt næringsliv, evnen til å tørre å satse, 
entusiasme og frivilligheten blant våre innbyggere ville det 
ikke vært mulig. Dette er og en viktig satsing som vil kunne 
legge til rette for en bedre folkehelse og bedre integrering 
på tvers av nasjonalitet og kultur.  

Åpning av utstyrssentralen BUA må også nevnes. Dette er 
et meget godt tilbud til alle innbyggere, der du kan låne 
utstyr til både korte og lenger turer og diverse 
sportsaktiviteter. 

For å ta vare på alle grupper i vårt samfunn, er arbeidet 
med morgendagens omsorg et særdeles viktig 
satsingsområde. Dette er et arbeid som vil ta noe tid før 
vårt nye helsehus tilrettelagt for morgendagens innbyggere, 
både unge og eldre, er på plass. I skrivende stund har vi en 
spennende diskusjon om hvor vårt nye helsehus skal 
bygges, men det er viktig å ha meg seg at det er innholdet i 
huset som er det viktigste, gode tjenester med god opplevd 
service og tilstrekkelig og riktig kompetanse.  

I november ble Frøya sykehjem og bofelleskapet på 
Beinskardet omsorgsboliger sertifisert som 
livsgledesykehjem. Dette har vi grunn til å være stolt av. En 
stor takk og gratulasjon til alle de som har bidratt til at vi 
ble sertifisert. Dette er et meget viktig tiltak som har stor 
betydning for våre syke og eldre. 

Det som tidligere var tjenesten for funksjonshemmede, har 
gjennomført en endrings- og utviklingsprosess, der de har 
skiftet navn til virksomheten for bo-, aktivitet- og 
miljøtjeneste. Fokusområdet for tjenesten er dagaktiviteter 

og en meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv 
fritid.  

Innen oppvekst skjer det og mye positivt og spennende. Vi 
åpnet vårt nye Nordskag oppvekstsenter i februar med 
barna i fokus, sang og drama. Vår kulturskole tilbyr stadig 
nye tilbud og får mye positive tilbakemeldinger for sitt 
arbeid. Våre barnehager og skoler har et sterkt fokus på 
uteaktiviteter med utstrakt bruk av nærmiljøet. Her nevnes 
fisketurer med lokale fiskere, og laksefestivaler i samarbeid 
med videregående skole. Som rådmann er jeg spesielt glad 
for å se at vi nå har framgang på nasjonale prøver og 
eksamensresultater. 

Innen tekniske tjenester er det fortsatt meget stor aktivitet 
som det har vært i flere år. Dette er positivt, det viser at det 
er stor aktivitet i vårt samfunn innen bygge- og 
anleggsbransjen.   

Frøya kommune er en av de få utkantkommune i Norge 
som over flere år har hatt vekst i folketallet. Vår visjon – 
KRAFT OG MANGFOLD – gir uttrykk for de muligheter vi har 
gjennom at vi får tilført både arbeidskraft og mange nye 
innbyggere. Kommunen har fokus på å legge til rette for en 
god integrering for alle som flytter til kommunen, enten de 
kommer som flykning eller har fått seg arbeid.  

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre innbyggere, 
men vi må ha kontinuerlig fokus på kvalitet i våre tjenester 
og tilrettelegging og service til våre innbyggere. For å vinne 
kampen om fremtidig arbeidskraft er det mange brikker 
som må være på plass. Det er gode oppvekstsvilkår for våre 
barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging og 
utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god 
omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både store 
og små.          

Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya kommune. 
Takk til vårt næringsliv, alle politikere, ansatte, tillitsvalgte, 
frivillige lag og organisasjoner og enkeltmennesket for et 
godt samarbeid og 
et godt resultat. 
Sammen har vi et 
godt utgangspunkt 
for å løfte Frøya 
videre inn i 
framtiden. 
 
Rådmann 
Svanhild 
Mosebakken
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ORDFØREREN HAR ORDET 
For ett år siden innledet jeg årsmeldingen slik. Det gjentar 
jeg: «Jeg har lest en plass om det å skrive: «Vi skriver for å 
smake livet to ganger, i øyeblikket og i tilbakeblikket». Nå 
skal jeg foreta et tilbakeblikk. Riktignok ikke langt tilbake. 
Det dreier seg om året 2016. 

FRØYA VOKSER FORTSATT 
Siden forrige årsmelding har Frøyas innbyggertallet vokst 
fra 4799 til 4937. En befolknings vekst på 2,9 %, og langt 
over landsgjennomsnittet på 0,85 %.  I skrivende stund er 
jeg spent på neste oppdatering, som gir oss tallet pr 01.04 
2017. Det KAN hende vi passerer 5000-grensa. Det minner 
meg om at vi må gjøre noe med folkebarometeret i 
sentrum, der skalaen nå er sprengt. Da den ble satt opp i 
1.januar i 2005, var folketallet 4114. Så sank det fram til 
1.januar 2007 til 4056. Siden da har Frøya hatt en 
befolkningsvekst på 881 personer.  Det er nesten like mye 
som innbyggertallet i Snillfjord! 
Når det gjelder det totale bildet av året 2016 for Frøya 
kommune, så viser jeg til fyldige årsmeldinger fra de 
forskjellige virksomhetene. Politisk har vi i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalgene hatt stor fokus på: 

• Morgendagens omsorg 
• Kommunereformen 
• Kampen for å beholde lensmannskontoret 
• Skolebruksplan 
• Planarbeid: Samfunnsplan og kommunedelplan 

 
For de som ikke følger tett på møtene i de forskjellige 
foraene, så kan det kanskje virke som det politiske klimaet i 
kommunen er anstrengt. Personlig vil jeg hevde at klimaet 
er godt. Og det betyr ikke at det ikke er store diskusjoner og 
uenighet. Det skal det være i et demokrati. Noen prøver å 
skape et bilde av manglende demokratiske prosesser.  
Frøya kommune følger de nasjonale demokratiske 
spilleregler som gjelder, både når det gjelder 
sammensetning i de forskjellige politiske fora og 
eksempelvis i planprosesser. Noen ganger bevilger vi oss 
noen ekstra runder der det er nødvendig.  Og vi har en 
våken presse som fotfølger oss i det meste. Det er ikke så 
mange 10-år siden møtene i formannskapet var lukket og 
der den politiske og administrative ledelsen ikke hadde det 
samme søkelyset på vedtak og handlinger. I så måte har 
verden gått framover! 

Det må også nevnes at vi i de siste årene har fått andre 
organer enn de lovbestemte, og som er med på å gi folk 
medvirkning på forskjellige områder som trafikkrådet, 
øyrådet og grendalagsutvalget. 

I skrivende stund er det stor oppmerksomhet omkring ny 
brannstasjon. Vedtaket om bygging på Siholmen ble fattet i 
2015. Det var i forkant stor diskusjon om beliggenhet, der 
alternativene var Siholmen og Melkstaden. Vedtaket om 
bygging på Siholmen var enstemmig, men i ettertid ser alle 

at lokaliseringsdebatten tok fokus bort fra byggets 
utforming.  Her har heller ikke administrasjonen hatt 
tilstrekkelig fokus på utforming/estetikk.  Ei sak å lære av 
for alle! 

Så noen kommentarer til enkeltsaker: 
• I fjor høst kunne vi åpne flunkende ny basishall og 

fotballhall. Siden er også klatrehallen åpnet. Et 
fantastisk tilbud for utøvelse av idrett og for bedre 
folkehelse, som vekker oppmerksomhet langt ut 
over kommunens grenser. Takk ikke minst til 
næringslivet for deres bidrag! 

• Skolene viser fremgang på nasjonale prøver. Bra!  
• Åpningen av Blått Kompetansesenter. Det setter 

også Frøya på Norges-kartet og legger til rette for 
innovative løsninger på utfordringer og muligheter 
innenfor havbruk – i vid forstand. 

• Arbeidet med søknad om Øyrekka Folkehøyskole. 
Her er det gjort et flott arbeid siden Eksperter i 
team lanserte denne ideen i 2015. Vi krysser fingre 
og håper på positiv behandling nasjonalt. 
 

Privat så ble 2016 et spesielt år for meg og Knut. Siden 
sommeren 2016 har vi med spenning fulgt vår svigerdatter 
og sønn gjennom et utfordrende svangerskap der det ble 
varslet trillinger. Og de kom til verden ved juletider, flere 
uker for tidlig, men takket være et fantastisk helsevesen har 
det hele gått bra. Alle tre trives og vokser, og både 
storebror, foreldre og besteforeldre er stolte og 
takknemlige! 

Berit  
Ordfører 
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HELHETLIG IDRETTSPARK
SJØSPORT 
Fjæra fra Siholmen til Frøya kultur- og kompetansesenter er 
ryddet for steiner og sitkagraner for å bedre sikkerheten for 
kitere. Naustet er tatt i bruk som lager, mens det ble nei fra 
Fylkesmannen til å bygge klubbhus ved siden av naustet. I 
den nye brygga for Guri Kunna Videregående skole er det 
dusj og garderobe beregnet for sjøsport-aktører. Det 
gjenstår å se hvordan klubbhus-saken blir løst. 

Foto: Frøya kiteklubb 

UTEOMRÅDET VED SISTRANDA SKOLE 
Her har arbeidet vært hindret av bygging av basishallen. 
Sanitetshuset er revet for å gi plass til ny ballbinge. Den nye 
vil bygges slik at det er godt innsyn i den, for eksempel fra 
inspiserende lærere i friminuttene. 

BASISHALLEN  
Basishallen var ferdig tidlig høst, som et tilbygg til 
flerbrukshallen.  Den ble tatt i bruk i november. Da utstyret 
var på plass, var det så å si fullt belegg fra første dag. Og 
hallen har ingen aldersbegrensninger! Flerbrukshallen har 
fått nytt gulv, nye garderober og lager. Den inneholder også 
et eget rom for utlånssentralen «BUA». Heller ikke her er 
det aldersbegrensninger. 

Foto: Line Strømøy, Frøya IL Turn 

 

 

MARKAPROSJEKTET MED STEINALDERSTIEN 
Arbeidet med Steinalderstien begynte våren 2016, men ble 
stoppet av fylkeskommunen, da tiltaket ikke var meldt inn 
til fylkeskommunen, og det var gjort inngrep i et område 
som har fredning pga. kulturminner. Arbeidet vil bli 
påbegynt og sluttført i samarbeid med fylkeskommunen når 
alle formaliteter er på plass. Det er også laget 
orienteringskart og et såkalt «sprint-kart», som dekker 
nærområdene til Sistranda Skole. 

FRØYA STORHALL OG KLATREHALL 
23.november ble storhallen tatt i bruk med kamp mellom 
Rosenborg ballklubbs A-lag og et sammensatt lag fra Frøya 
og Hitra. Storhallen eies av et heleid kommunalt 
aksjeselskap.  

Foto: Rikke Lunde Andersen, Frøya.no 

Klatrehallen inneholder en 200m2 høyvegg og en 70 m2 
buldrevegg. Det er Frøya klatreklubb som driver hallen etter 
avtale med Frøya Storhall, og kursvirksomhet er allerede i 
gang. Klatring er en sport som er uavhengig av alder og 
kjønn. «Kakkenstua» i servicebygget har allerede rukket å 
bli et sosialt treffsted. 

Foto: Ellenore Aga, Frøya klatreklubb 
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HELSE OG OMSORG 

 

Felles mål for rammeområdet har vært å jobbe med og mot hvordan «morgendagens omsorgstjenester» skal se ut for 
Frøyværingene. Alle virksomhetene har i større eller mindre grad vært involvert i arbeidsgruppene som har jobbet med 
delprosjektene: Heldøgnsomsorgen-  Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi - Frivilligheten og pårørendeomsorgen - 
Rus og psykisk helsearbeid – Organisering, bemanning og kompetanse

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
Det ytes gode omsorgstjenester som er individuell 
tilrettelagt, og med stor grad av brukermedvirkning. Det er 
dyktige ansatte som tar ansvar, og har stort engasjement 
for arbeidet. Gjennom året er det gjennomført en endring- 
og utviklingsprosess for å bygge opp de indre strukturene 
etter fradeling fra virksomhet familie/helse. Tjenesten vil 
endre navn til Virksomheten for bo-, aktivitet- og 
miljøtjeneste der det nye hovedmålet er; Virksomheten 
arbeider forebyggende, yter tilpasset og helhetlig 
tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv 
deltagelse i egen livssituasjon. 

Fokusområdet for denne tjenesten er dagaktivitet og en 
meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv fritid. 
Mange av tjenestemottakerne har også hatt muligheten til 
være med på ferieturer og deltatt på flere arrangementer i 
nærmiljøet gjennom året som er gått.  

Det har i samarbeid med tekniske tjenester vært jobbet 
mye med etablering av en avlastningsenhet for barn/unge 
med særskilte behov, og et nytt bofellesskap med base for 
ungdom/unge voksne med særskilte behov. Dagtilbudet 
dagsenter for hjemmeboende demente ble økt fra 3 til 4 
dager i uken. Det er ved utgangen av året venteliste ved 
dagtilbudet for hjemmeboende eldre og for 
hjemmeboende demente på dagsenter «Kontakten». 
Tilbudet oppleves som meget meningsfylt. Her treffer de 
andre mennesker og knytter kontakter, deltar i aktiviteter 
og er sosiale.  

FAMILIE OG HELSE  
Virksomheten familie og helse består av fem ulike 
avdelinger, som alle arbeider med barn og familier og deres 
nettverk, i tillegg til voksne med ulike utfordringer. Det 
jobbes særskilt for å fremme positiv utvikling og forebygge 
uheldig utvikling, samt tidlig innsats ved behov. Alle 
avdelingene deltar i den interne prosessen «familiens hus»  

 
- et konsept og en samhandlingsmodell som skal legge til 
rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett 
tilgjengelig og helhetlig tilbud 
 
Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak 
som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, 
fritidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak. 
I løpet av det siste året har barneverntjenesten mottatt 62 
bekymringsmeldinger. Det ses en økning i foreldre som selv 
tar kontakt og ønsker bistand. Saksmengden blir stadig mer 
kompleks og krever i større grad bistand fra flere 
hjelpeinstanser. Det interkommunale samarbeidet med 
Hitra kommune ble avsluttet i april. 
 
Terskelen for å ta kontakt med helsestasjonen skal være, og 
er lav. Er det noe innbyggere lurer på eller vil diskutere 
angående sitt barns helse, utvikling og trivsel er det bare å 
ta kontakt. De ansatte har god kompetanse på råd og 
veiledning innen fagfeltet. Kommunen har en 
interkommunal jordmortjeneste sammen med 
Hitra.  Gjennom året kom 57 nye Frøyværinger til verden. 
 
Psykisk helsearbeid er en interkommunal tjeneste med høy 
faglig kvalitet. Dette gjør tjenesten er et godt 
lavterskeltilbud, som de fleste med psykososiale 
utfordringer kan søke hjelp hos.  
Tjenesten kan veilede, behandle og være en støtte når det 
gjelder psykiske utfordringer og lidelser.   
 
Frøya legekontor yter tjenester i forhold til individuelle 
behov. Kontoret har i mange år hatt stabil og god 
legedekning, men i løpet av året sluttet to fastleger. Det har 
vært jobbet aktivt for å rekruttere inn nye. På grunn av 
dette har det vært en periode med kortvarige legevikarer 
som kan ha gitt utfordringer for enkelte pasienter. Til tross 
for dette, har tjenesten levert gode og stabile tjenester 
takket være gjenværende dyktige leger og et fleksibelt 
team av hjelpepersonell. 
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Ergo-fysioterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen yter 
tjenester til barn, voksne og eldre. De har en viktig funksjon 
i pasientoverføringen mellom sykehus, sykehjem og hjem- 
innenfor habilitering, rehabilitering og 
hverdagsrehabilitering. Fokus er å gi best mulig service til 
pasienter og brukere i Frøya kommune Avdelingen ble 
styrket med et driftstilskudd for fysioterapeut, og helt på 
tampen av året ble det også ansatt ny frisklivskoordinator. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet startet opp igjen i løpet av 
året, - teamet jobber med forebygging og rehabilitering 
mens brukeren fremdeles bor hjemme. I 
hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig, og tiltaket 
utføres av ergoterapeut og fysioterapeut, samt sykepleiere 
med rehabiliteringskompetanse.  
 

Foto: Dagsenter for eldre 

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 
Frøya sykehjem og bofellesskapet på Beinskardet 
omsorgsbolig ble i november sertifisert som 
livsgledesykehjem. Dette er noe tjenesten og kommunen er 
veldig stolte av, da det er jobbet målrettet i 1 ½ år for å 
klare dette. Nå vil den gode jobbingen fortsette frem mot 
resertifisering.  Livsglede gir de eldre en enda bedre 
hverdag med meningsfylt innhold.  

Mange av de ansatte har deltatt i gruppearbeider knyttet til 
de ulike delprosjektene i «morgendagens omsorg». 
Hverdagsrehabilitering har allerede blitt en del av 
arbeidshverdagen i hjemmetjenesten, og det har kommet 
på plass et eget hverdagsrehabiliteringsteam. I tillegg har 
pleie- og omsorgstjenenesten jobbet mye med 
holdningsskapende arbeid, sykefravær, heltidskultur og 
utvikling av lederteamet. Det ytes gode og effektive 
tjenester, og det er kommet mange positive 
tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på de 
tjenestene som er gitt. Den enkelte ansatte har stått på for 
å finne gode løsninger på de utfordringene de har møtt. 
Dette har tjenesten all grunn til å være stolte av.  

Sertifisering – Livsglede for eldre 

KOMMUNALE TJENESTER I NAV FRØYA  
Tjenesten favner sosiale tjenester «råd og veiledning, 
sosiale stønader, og gjeldsrådgivning», rusoppfølging og 
flykning- tjenesten. 

Hovedtyngden av stønadsmottakerne på Frøya er personer 
i arbeidsfør alder, og de fleste av disse mottar stønad over 
et kort tidsrom. Det er urovekkende at flere har kommet i 
et stort økonomisk uføre før de tar kontakt med NAV, og 
utbetalingene til enkelte kan være store. Men med gode 
individuell råd og veiledning, blir dette kun for et kort 
tidsrom. I alle brukertilfeller er fokuset å styrke det å kunne 
stå i jobb, eller å formidle disse raskest mulig over i arbeid 
eller aktivitet. Kommunen har likevel noen få 
langtidsmottakere, som har meget store utfordringer på 
flere områder og som dessverre står langt fra arbeid.  

Et av kontorets hovedfokus er aktivisering av ungdom 
under 30 år. Tjenestens målsetting er å iverksette 
individuelle aktivitetstiltak for denne gruppen umiddelbart, 
med bakgrunn i å styrke muligheten til skole/arbeid og at 
færrest mulig skal motta passive stønader. Aktivitetsplikt 
ved mottak av sosial stønad ønskes velkommen, og 
kontoret jobber aktivt med å få på plass en forpliktelse 
overfor arbeidsgivere slik at flere mottar brukere i 
arbeidstrening.  

Alle med rusutfordring som søker råd og veiledning hos 
NAV får det ut fra individuelle  
behov. I tillegg kjøper tjenesten plasser ved 
lavterskeltiltaket «Hammer gård» 

FLYKTNING-TJENESTEN 
Frøya kommune har de siste to årene bosatt 33 flyktninger 
fra Eritrea, Sudan og Syria. 

Alle gjennomgår opplæring som fastsatt i lov, og innholdet i 
«Introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet.  Av 
de kommunen har bosatt, har 3 startet på videregående 
skole, 7 går grunnskoleopplæring og søker videregående 
skole. 4 er i arbeidsrettet tiltak/språkpraksis og 1 har fått 
fast arbeid. Resten går vanlige skoleløp.  
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OPPVEKST OG UNDERVISNING 

Foto: Nordskag oppvekstsenter

KULTURSKOLEN 

Frøya kulturskole opprettet i 2016 to nye tilbud; Musikkleik 
for elever i 1.-2.trinn ved Nordskag oppvekstsenter og 
Musikalgruppe. Elevtallet økte gjennom året, og alle som 
søkte fikk plass. Teatertilbudet begynner nå å bli godt 
etablert, og i februar fremførte de barneteaterforestillingen 
Gruffalo til strålende kritikker. Årets største forestilling, 
som involverte rundt 100 elever, var Ei julefortelling (A 
Christmas Carol), her hadde drama- og teaterelevene 
hovedrollene, og flere andre bidro med forhåndinnspilte 
lydeffekter og musikkinnslag på scenen. I mars hadde 
kulturskolen sin første rene danseforestilling, Spotlight, 
sammen med danseelevene ved Hitra kulturskole. Dette ga 
virkelig mersmak.  

Kulturskolen fikk i 2015 ny nasjonal rammeplan som legger 
føringer for driften. Blant annet vektlegges det å være et 
lokalt ressurssenter i kommunen. De startet herunder med 
musikkterapi for beboere med funksjonshemminger. De 
hadde også stort fokus på integrering av 
minoritetsspråklige elever, og jobbet mye med å planlegge 
prosjektet Flere Farger Frøya. 

NESSET BARNEHAGE 

Barnehagen holder stadig på med små «fornyingsprosjekt», 
og vil ha god bruk for godt samarbeid med driftsavdelingen 
også i årene framover. Barnehagen hadde både bruker- og 
medarbeiderundersøkelse med gode tilbakemeldinger. 

Barnehagen startet med facebook-side for å vises bedre, og 
kunne gi foresatte og andre innblikk i hvordan de jobber. 
Det er ingen hemmelighet at Nesset ikke lengre er 
førsteønsket til så mange søkere som før, og de tror det har 
å gjøre med at vi driver i eldre bygninger. Nesset barnehage 
er kommunens eldste barnehage og er en barnehage med 
sjel, med ansatte som er glade i barnehagen sin og stolte 
over den jobben de gjør til barnas beste. Barnehagen har 
en flott naturtomt - både i og utenfor grinda, der de koser 
seg og barna får gode motoriske utfordringer, og om de 
ønsker har de mulighet til å oppsøke fjæra når de vil. 

De er ellers opptatt av kompetanseheving/utvikling av 
voksenrollen og refleksjon over jobben de utfører.  

Foto: Nesset barnehage 

MAUSUND SKOLE OG BARNEHAGE   

Skolen har hatt et sterkt fokus på lesing, som er en del av 
den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». 
Barnehagen har jobbet mye med eventyr og fortellinger, og 
hatt fokus på sosial kompetanse. «Dyrene i 
Hakkebakkeskogen» har dannet en rød tråd gjennom dette 
arbeidet. Oppvekstsenteret inngikk på høsten 
partnerskapsavtale med Trøndelags kysthistoriske museum.  
Avtalen innebærer at partene har lagt opp et fast 
samarbeid, i den hensikt å gi barna innsikt i kystkulturen og 
styrke deres identitet knyttet til denne. Samarbeidet skal 
styrke arbeidet med lokal kultur og identitet, og bidra til en 
mer praktisk og variert undervisning. 

SØRBURØY SKOLE 

Sørburøy skole har nå åtte elever. De fleste av disse går i 
småtrinnet, selv om elevgruppa favner om hele løpet. De 
har lyktes godt med å videreføre gode fellesarenaer for 
hele elevgruppa selv om utviklingsfokus har måttet dreie i 
retning av temaundervisning og begynneropplæring for de 
yngste. Deltakelsen i Ungdomstrinn i utvikling har gitt hele 
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skolen mye, blant annet gjennom fokus på leseopplæring 
og samarbeidsarenaer mellom lærerne på Mausund og 
Sørburøy. 
Skolens styrke over lengre tid har vært variasjonen i 
undervisninga og høy verdsetting av mestringsoppbygging i 
praktisk-estetiske læringsaktiviteter. Kombinert med høye 
læringsforventninger ser dette ut til å motivere for gode 
resultater på alle områder på sikt.  
Skolens musikkorps holder kvaliteten oppe tross 
utskiftinger i mannskapet, og er stolte over å ha blitt 
utnevnt til årets kulturnavn på Frøya etter innsatsen på 
RennbuSpæll i oktober. Korpset har nå fire musikkglade 
aspiranter. Elevene har også hatt spennende og 
utfordrende prosjekter innen kroppsøving og kunst og 
håndverk gjennom året, og tyskgruppa i ungdomsskolen tok 
utfordringa på strak arm da de skulle bruke utelukkende 
tysk språk ei hel uke da de reiste rundt i Bayern sist vår.  

DYRØY OPPVEKSTSENTER 

I nærmiljøukene var fokus på bl.a. fortellingene om Guri 
Kunna og Froan. Hensikten var å gjøre elevene bedre kjent 
med lokal historie og geografi slik at de blir mer bevisst sin 
egen identitet og tilhørighet. I løpet av ukene intervjuet 
elevene eldre i bygda og fikk mye kunnskap om tida før. Det 
var også på flere bedriftsbesøk i nærmiljøet. En dag var 
elever fra 1. – 2. klasse med en lokal fisker på sjøen. Da dro 
de ruser og teiner og fikk blant annet en kjempestor 
hummer. Av fisken de fikk ble det nydelig fiskesuppe og 
panert torsk. 
Videre jobbet barna med dialektord og engelske ord fra 
kystmiljøet. Arbeidet ble presentert med veggavis, sang og 
quiz. 
De avsluttet prosjektet med åpen skole der de serverte 
kaffe og hjemmebakte skuffkaker til gjestene sine. Da 
gjestene gikk hjem, visste alle hvor kalvbota var og hva 
illramsin betyr. Vet du? 

SISTRANDA SKOLE 
 
Sistranda skole er en MOT- skole, og har en flott bukett 
med ungdommer som er med i Ungdom med MOT. Skolen 
arbeider for at alle elevene skal trives, oppleve mestring, 
motivasjon og et godt læringsmiljø. 
Skolen er praksisskole for HIST, HINT og HIT, avdeling for 
lærerutdanning. Det innebærer at det er lærerstudenter inn 
i undervisning i deler av skoleåret. Dette er positivt både for 
elever og voksne ved skolen. 
Nærheten til Frøya kultur- og kompetansesenter gjør det 
enkelt med tilgang til lokalet for gjennomføringen av den 
årlige musikalen som ungdomstrinnet setter opp, skuespill 
for 7.trinn og vårkonsert med småtrinnets eget kor.  
Den store begivenheten på høsten for avgangsklassen er 
klassetur til Krakow. Klasseturen er viktig for å skape 
kunnskap om det som har skjedd og hva som skjer i dagens 
samfunn, og i tillegg åpne for toleranse ovenfor 
medmennesker. Viktig er også de gode sosiale opplevelsene 
for elever og voksne.  

NABEITA OPPVEKSTSENTER 

Ideen om en laksefestival hadde ligget der en stund, og så, i 
oppvekstsenterets første vår ble planene satt ut i livet. I tre 
dager til ende i mai arrangerte oppvekstsenteret 
laksefestival. Det lokale næringsliv og Guri Kunna 
videregående skole ble bedt med og de stilte opp! Det 
hadde ikke blitt noen festival uten dette samarbeidet. Her 
var alle med, barnehage, skole og Nordskag skoles elever 
som var på Nabeita dette året. Barnehagen på Nordskaget 
deltok også på noe. Mange barn og voksne som fikk lære 
om laksens vei fra merdene og frem til ferdig vare. Det var 
bedriftsbesøk og besøk på merdekanten, det var simulator 
som viste barna hvordan laksen har det nede i merdene, 
matlaging og formingsoppgaver.  

 
Laksefestival  Foto: Nabeita oppvekstsenter 

PPT 

Antall henvisninger i 2016 er på samme nivå som i 2015. 
PP- tjenesten har deltatt i kommunale prosjekt/ overordnet 
med skoleutvikling, som Skole/U-trinn i utvikling og 
Vurdering for læring gjennom styrings - og 
nettverksgrupper. På barnehageområdet har de deltatt på 
møter om kvalitetsutvikling, der det har vært etterspurt, og 
der tjenesten har hatt kapasitet. De har også deltatt på 
foreldre- og personalmøte i barnehagen. 

Spesialpedagogisk forum er en del av tjenestens tidlige 
innsats, med bistand og hjelp med kompetanse i barnehage 
og skole. Det er gjennomført mindre kurs på en eller flere 
enheter samtidig, som kurs om tilknytning, dysleksi, helhets 
lesing, analysemodellen, og nettverk om alternativ 
kommunikasjon. Det interkommunale forum oppvekst er en 
viktig møtearena mellom tjenesten og skole og barnehage 
for erfaringsdeling og forbedring av felles arbeid.  
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TEKNISKE TJENESTER 
 

 
Foto: Rita Tangen

STØRRE PROSJEKTER: 
• 2 mannsbolig Moa 
• Avlastningsbolig for barn i kommunehuset 
• Planlegging av boligbygg med 5 enheter for 

ungdom  
• Planlegging av utbedring av Dyrøy oppvekstsenter 

ble oppstartet og senere utsatt pga. nye prognoser 
på elevtall.  

 
Noen mindre prosjekter: 

• Sistranda skole har fått en oppgradering av del av 
småtrinnsarealet for tilrettelegging for 
funksjonshemmet elev og dvs. ombygging av 
klasserom og forbedring av tilrettelegging for 
rullestol. 

• Kommunehuset har fått skiftet ut vinduer, det er 
foretatt en del ombygginger, og parkeringsplassen 
er asfaltert 

• Mausund oppvekstsenter, her gar det vært en 
ombygging av område for wc og dusj og innredning 
av rom for skjærgårdssykepleier 

• Frøya Sykehjem har blant annet fått utbedring av 
vinduer, montering av originale tetningslister og 
nye vindusbrett 

 
Veg: 

• Asfaltering av veien til Ørnflaugvågen, 1190 m 
• Reasfaltering av veien til Sætervågen, 100 m 

 
VA:  

• Omlegging avløpsledning Rabben.  
• Rehab vannledninger Mausund. 
• Overvanns- og avløpsledninger Golan (Frøya 

Storhall og basishall) 
• Opprydding avløps/overvannsledninger.  
• Nytt høydebasseng Bremnestuva og Bergheia.  
• Vannledning Sistranda-Nordskaget.   
• Utvidelse vannbehandlingsanlegg Kjerkdalsvatnet.  

 

HAVBRUK 
I Frøya kommune finnes det totalt 45 lokaliteter hvor det er 
tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32 
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokaliteter knyttet til 
klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd, 3 lokaliteter for 
havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til 
konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare 
(Fiskeridirektoratets registre/statistikk). 

FISKERI 
Det er registrert 92 personer med fiske som hovednæring 
og 36 med fiske som tilleggsnæring. Frøya er fortsatt Sør-
Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 102 registrerte 
fiskefartøy (Fiskeridirektoratets registre/statistikk). 

JAKT 
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 
23. desember. Det ble tildelt 45 dyr, og til sammen ble det 
felt 38 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 84,4 %, som er 
noe høyere enn året før (79,5%). 

Frøya kommune har vedtatt å ikke tillate jakt av rype på 
kommunal grunn inntil bestanden har tatt seg opp. 

Skuddpremie 
Det er skuddpremieordning på mink, ravn og kråke. Ravn og 
kråke har en høy bestand som følge av menneskeskapt 
aktivitet, og er en predator på andre fuglearter. 

Uønskede arter 
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink. 
Mink er en uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på 
fuglebestanden. Det er svært uheldig hvis minken skal spre 
seg til Froan. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et 
samarbeid med naturbrukslinjen på Frøya videregående 
skole og Frøya jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn.  
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Sitkagran 
Statens naturoppsyn fjernet sitkagran fra Sauøya 
sommeren 2016. Frøya kommune har forvaltningsansvaret 
for Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat. I 
den forbindelse har Inntian velforening mottatt 
prosjektmidler for å forhindre spredning inn i Stormyra 
naturreservat. En systematisk fjerning av sitkagran på 
Inntian er i gang. 

VANNDIREKTIV 
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig 
iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å 
sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.  

Blakstadvassdraget 
Frøya kommune etablerte kulvert i den kommunale veien 
Buaveien. Veien var et vandringshinder for sjøørreten, og 
det er ønskelig at sjøørreten skal ha muligheten til å 
reetablere seg i Blakstadvassdraget. Prosjektet har gitt 
erfaringer som har overføringsverdi til åpning av flere 
kulverter. Samtidig må det unngås at det blir etablert nye 
vandringshindre for sjøørreten.  

Blakstadvassdraget Foto: Øyvor Helstad 

BRANN/REDNING 
Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt/ulykker de 
siste år: 

Type hendelse 2013 2014 2015 2016 
Brannhindrende 1 4 5 2 
Brann i bygning 5 1 1 7 
Gress-/lyngbrann 3 8 7 6 
Pipebrann 2 0 2 0 
Annen brann 2 7 2 4 
Annen assistanse 8 6 6 6 
Akutt forurensning 0 5 3 3 
Trafikkulykker/hendelser 6 11 12 7 
Unødig alarm 18 19 15 7 
Falsk alarm 4 1 2 1 
Bilbrann 1 0 1 5 
Brann i båt 1 1 1 1 
Førstehjelp/div.helse 5 6 8 8 
TOTALT 56 69 63 55 

 

Det har vært en nedgang i antall trafikkulykker i 2016 ifht. 
2015. Håndtering av trafikkulykker er noe det er stort fokus 
på i beredskapen. Realistiske øvelser med moderne utstyr 
skal sikre rask og god innsats under trafikkulykker. 

Materiell/utstyr/kompetanse 
Fra Gjensidigestiftelsen ble det tildelt utstyrspakker med 
blant annet utstyr for overflateredning, og 6 sett med 
røykdykkerbekledning. Dette er gaver med verdi av ca. 
150.000 kr. Noe utskifting av mannskaper som følge av 
aldersgrense fører til et økt behov for utdanning, som 
grunnkurs og sjåførutdanning for nyansatte. 
Utdanning for utrykningsledere ble også påbegynt. I all 
hovedsak gjennomføres pålagt utdanning i samarbeide med 
Trøndelag Brann & Redningstjeneste. (TBRT) 

 
Branndokumentasjon 
Ny ROS for brannvernet ble gjennomført i 2016, denne skal 
danne grunnlag for ny brannverndokumentasjon. 

FORVALTNING  
I oversikten over fordeling av byggetillatelser på nybygg, 
viser oversikten at det er en nedgang med hensyn til nye 
eneboliger, mens det er en økning på nybygde leiligheter i 
rekke. 

Delingssaker: 

Type deling inkl. justering 2013 2014 2015 2016 
Boligtomter 74 43 41 56 
Hyttetomter  11 22 46 44 
Sjøhus og næringstomter  22 26 28 48 
Andre delinger 11 9 11 11 
TOTALT 118 100 126 159 

 

Fordeling av byggetillatelser på nybygg: 

Type saker 2013 2014 2015 2016 
Eneboliger 54 30 20 22 
Rekkehus o.a. Antall 
boligenheter 

5 13 27 31 

Hytter/fritidshus 25 5 9 6 
Brygger/sjøhus/rorbuer 67 40 8 17 
Næringsbygg/ 
Forretningsbygg 

19 8 5 7 

Utleieleiligheter 1 1 1 0 

LANDBRUK 
Det er registrert 11 konsesjonssaker, hvorav 4 ble innvilget 
med vilkår.  

Når det gjelder omdisponering av dyrka jord ble 2,1 daa 
godkjent omdisponert til boligbebyggelse i reguleringsplan i 
henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen har ellers 
ikke behandlet søknader om omdisponering etter jordloven 
§ 9. 
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KULTUR OG NÆRING 
FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Dette har vært et innholdsrikt år. Nyttårskonserten med 
Anders Jektvik ble en ubetinget suksess, på lik linje med 
mange andre kulturarrangementer. Programmet besto av 
et bredt og variert kulturtilbud med hovedvekt av lokale 
innslag. Nye egenproduksjoner som «Åkerblues» og «Jul på 
Frøya» må nevnes som lokale suksesser. Det ble et gjensyn 
med Honningsvågrevyen og Kveli Rånes Bremseth, og det 
var besøk av folkekjære artister som Rita Eriksen, Tor 
Endresen og Rune Larsen. Dessuten var det et ytterst 
sjeldent besøk av Frøyas egen Arvid Sletta, som selv fortalte 
om sitt liv og virke, på en særdeles åpenhjertig og gripende 
måte. Kulturskolen og skolene på Frøya bidro også svært 
aktivt med kulturelle arrangementer. 

Foto: Torbjørn Benjaminsen 

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger, 193 
kinoforestillinger og Frøya kultur- og kompetansesenter var 
vertskap ved 50 anledninger for kommuner, næringsliv og 
frivillige lag og organisasjoner.  

Foto: Torbjørn Benjaminsen 

FRØYA FOLKEBIBLIOTEK  
Frøya bibliotek hadde 37822 besøkende i 2016. Det var 
voksne, barn, ungdommer, også ungdommer fra GKVGS og 
barnehager besøker Frøya bibliotek. Bibliotek er mest bruk 
av Sistranda skole, som har inngang til biblioteket fra 
skolesiden. Her kommer lærere med barna sine fra hvert 
klassetrinn. 

Det var utlånt 23 556 medier i 2016, hvorav 10828 bøker 
for barn, 9165 bøker for voksne og 3 032 andre medier, 
som lydbøker, DVD-er og over 531 e-bøker.  
 

 
Foto: Frøya folkebibliotek 
 
Biblioteket prøver å aktivisere barn til å lese. De driver 
forskjellige programmer og aktiviteter som er i hele Norge, 
eller egne prosjekter. Barn fra Frøya deltar i sommerles i 
sommer, og de bruker biblioteknordiskuke for å lese for 
barn. Biblioteket har begynt to egne leseprosjekter for å 
aktivere barn til å lese. Det er lesing hver måned på Frøya 
bibliotek. Andre prosjekt er samarbeid med kino og 
svømmehallen. Barn, som skal lese bestemt antall bøker, er 
med i et lotteri, og kan vinne kinobilletter eller billett til 
basseng.  

FRØYA FRIVILLIGSENTRAL 
Frøya Frivilligsentral har hele kommunen som sitt 
virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats 
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som 
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til 
mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på 
ressurser og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, 
frivillige lag/foreninger og offentlig sektor. Gjennom året 
har det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av 
frivillige har vært et satsingsområde, noe som er viktig også 
framover. Frøya frivilligsentral har over tid utviklet seg til å 
bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies ofte ut 
til lag og foreninger.  
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FRØYAHALLENE 
Året har vært preget av ombygging av idrettshallen og 
byggingen av ny basishall. Dette til tross har driften blitt 
holdt i gang som vanlig, bortsett fra ca. to uker for 
påbygging av nytt sekretariat og lagerfløy. De to gamle 
lagrene er bygd om til to flotte garderober, så i dag har de 
totalt seks garderober. 

Foto: Jan Otto Fredagsvik 

Tilbudet har i løpet av året blitt utvidet til blant annet 
basket og det er blitt investert i utstyr som er godt nok 
etter offisielle regler slik at det kan spilles seriespill. Frøya 
IL’s basketgruppe Frøya Eagles begynte å spille seriespill 
denne høsten. Det er også oppgradert utstyr for volleyball 
slik at det blant annet er gitt et tilbud til flyktningene, 
samtidig som de har blitt integrert med noen av de andre 
gruppene. 

6.trinn ved Sistranda skole har fått klasserom i de 
nyoppussede møtelokalene i 2.etg. og amfiet er tatt i bruk 
til musikkundervisningen og til valgfaget sal & scene og 
musikalgruppa. 

Svømmehallen er som vanlig godt besøkt og terapibadet er 
renovert med å male vegger og tak, samt at det er blitt 
fuget opp. 

KULTURVERN 
Fra mars ble virksomhet kultur og næring styrket med 
ekstra ressurs blant annet med tanke på museum og 
kulturvern.  

Det er utført en befaring i lokalitetene som inneholder 
bestanddeler innen museum og kulturvern, og som er i 
kommunens eie. Det er utarbeidet en beskrivelse som sier 
noe om tilstanden. Det er i tillegg, på bestilling fra 
kulturutvalget, redegjort for situasjonen på de ulike 
lokalitetene. 

Samlinga «Frøya gjennom tidene» har hatt beskjedent 
besøkstall i år. Enkelte klasser har vært der som en del av 
sin undervisning. Det har vært omvisning både i samlinga 
og i steinalderstien under Hurtigrutas besøk i høst. Dialog 
med Hotell Frøya er opprettet, da de ønsker å benytte 
samlinga som et tilbud for sine gjester.  

Dialog med arkitektfirmaet Vardehaugen AS er 
opprettholdt med tanke på videre planlegging av museum 
jfr. samfunnsplan og kulturplan. 

Stabben Fort er godt besøkt, og det er bevilget penger i 
kommende budsjett som skal sikre utbedringer og renhold.                                                                                                                                       
Det har vært befaring med representanter fra kommunen 
sammen med kulturvernavdelinga i fylket, for å se på 
muligheter for å ivareta Stabben i framtida.  

Foto: Arild Kristiansen 

Sammen med kulturutvalget er det gjort en gjennomgang 
av kulturplanen i sin helhet for å se hva er jobbet med, og 
hva vi står overfor.  

BUA – BARN-UNGDOM-AKTIVITET 

Foto: Bua 

BUA ble høytidelig åpnet denne høsten. 
Etter midler fra fylkesmannen og Gjensidigestiftelsen, ble 
det i 2016 etablert utstyrssentral. Sentralen sluttet seg til 
den landsomfattende BUA-ordningen, og representanter 
har deltatt på de 2 årlige nettverkssamlingene som 
arrangeres av hovedorganisasjonen. BUA Frøya har lokaler i 
og driftes av Frøyahallen. 
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NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
 
Nordskag er tilbake, alle er under samme tak igjen og dette 
har vært et godt år for både ansatte, barna i barnehagen og 
elevene på skolen.  
Gjennom et godt samarbeid med teknisk har bygget blitt 
godt tilpasset daglig drift. Det har blitt rom for bevegelse, 
læring, samvær og det er en rød tråd i hele bygget som gjør 
at fellesfølelsen mellom skole og barnehage har blitt 
styrket. Ikke bare har det blitt en nyrenovert skole og 
barnehage, men det har også blitt et nytt samlingssted for 
grenda, og elevene er stolte over skolen sin. Barna i 
barnehagen har fått god plass for lek og læring.  
 
Det var en pangstart i februar der det nye oppvekstsenteret 
ble vist frem. Barna underholdt med sang og dramatisering. 
Det var tydelig at alle som har vært involverte i prosessen 
var lettet og fornøyd. Rådmannen takket foreldregruppen 
som ikke har gitt seg og har mye av takken for at det nå var 
et nytt oppvekstsenter i grenda.  FAU hadde også slått på 
stortromma, så i 17. mai-toget kunne Nordskag stolt gå 
først i toget med ny fane laget av Astri Reppe.  
 
Jobben som gjøres er synlig i hele bygget. Det er malt 
eventyr på veggen, alle nasjonalitetene er representert, det 
er ordkasser på skolen der elevene legger ned ord det 
jobbes med og sanger er visualisert på vegger og i planene. 
Det er viktig at det er en rød tråd i jobben som gjøres i 
barnehagen og på skolen. Elever leser for barn i 
barnehagen og barna i barnehagen dramatiserer for 
elevene på skolen. Alle tar vare på hverandre og 
fellesskapet er tydelig.  
 
Det unike er fellesrommet, eller hjertet av senteret som det 
blir kalt. Daglig blir det brukt til bibliotek, leserom, spillrom, 
kinosal, kantine, musikkundervisning, dramatisering og 
fysiske aktiviteter. Alle får plass i samme rom og barna i 
barnehagen og elevene på skolen får stått sammen på 
scenen. Her har det vært markering av nasjonaldager, 
adventsstunder, felles måltider, nissefest, juleverksted, 
dans og mye glede. Rommet passer godt til visjonen på 
Nordskag; trygghet, samhold og identitet.  
 

 

 

 
De tre bukkene bruse under åpningen av Nordskag oppvekstsenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sang til åpningsfesten laget av elevene, med god 
hjelp fra Gabriëla Lukassen 

VERS: 
Spør du oss om hva vi synes 

 om vår skole splitter ny 
Hold da hendene for øret for  

det kan begynne å tut’ 
 

Vi har fått: 
Bøker leker snurrestoler  

vinduer med skjell 
Og nye møbler og lokaler  

bibliotek og alt på stell 
 

Vi er stolte på vår scene og  
kantinens sofasett 

Vi er de mest fornøyde mennesker  
på Nordskag du har sett 

 
REFRENG: 

Vi roper ‘HIPP HURRA’ 
For på Nordskag er det bra 
Skolen er stor som et slott 

Og barnehagen er fantastisk flott 
 

Fargene er knalle og det liker alle 
Denne skolen gjør oss superglad 

For på Nordskag er det bra: HIPP HURRA 
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DRIFT 2016 
DRIFTSREGNSKAP – 2016 
Kommunens driftsinntekter og utgifter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel. 

Inntektstype Regnskap 16 % Regnskap 15 

Brukerbetalinger 17 583 407                4,0        16 532 809  

Salgs-/leieinntekter 42 503 631                9,7        40 756 601  

Refusjoner 58 474 690              13,4        79 405 140  

Rammetilskudd 88 979 953              20,4      132 284 223  

Øvrige tilskudd/overføringer 9 610 725                2,2          5 028 740  

Skatter 219 334 907              50,3      130 118 506  

SUM                      436 487 313             100,0      404 126 019  
 

Utgiftstype  Regnskap 16   %   Regnskap 15  

Lønnsutgifter 221 788 343 52,6                215 662 837  

Sosiale utgifter 39 102 305 9,3                  40 736 618  

Varer/tjenester 79 586 949 18,9                  77 175 621  

Varer/tjenester/egenprod. 37 964 646 9,0                  19 551 561  

Overføringer 22 822 560 5,4                  41 597 314  

Avskrivninger/fordelte utg. 20 080 293 4,8                  18 261 335  

 SUM                      421 345 096  100,0                412 985 286  
 

Resultat: Regnskap 2016 Avvik  Regnskap 2015 

Brutto driftsresultat                        15 142 221  5 717 129                   -8 859 265  

        

Netto driftsresultat (e. finans)                          8 959 484  664 912                -15 131 054  

Netto bruk av avsetninger/avsetninger                         -8 959 484  664 912                  12 756 527  

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (-)                                -             -                 -2 374 527  
 

Slik ble en hundrelapp brukt i Frøya kommune i 2016   Total lånegjeld 

                                               

Adminsitrasjon kr. 12
Oppvekst kr. 38
Helse og omsorg kr. 41
Kultur kr. 6
Teknisk kr. 3
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Besøk våre nye nettsider på: www.froya.kommune.no            
 
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/froyakommune 
 
Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til: 
postmottak@froya.kommune.no 
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