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Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 

 



Saknr: 206/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

16/3578 

Sak nr: 

206/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

206/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.11.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.11.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.11.16. 

 

 

 

 



Saknr: 207/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

16/3574 

Sak nr: 

207/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

207/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll KS  Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.16 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 



Saknr: 208/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

16/3423 

Sak nr: 

208/16 

Saksbehandler: 

Svanhild Mosebakken 

Arkivkode: 

A20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

54/16 Hovedutvalg for drift 01.12.2016 

208/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 4  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar vedlagte delrapport 4 til orientering hva gjelder faglig utredning, prosess og 

framdriftsplan. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 01.12.2016 sak 54/16 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar vedlagte delrapport 4 til orientering hva gjelder faglig utredning, prosess og framdriftsplan. 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Delrapport 4, datert 17.10.16 

 Vedlegg til delrapport 4, datert 17.10.16 

 Samarbeidsutvalgenes uttalelser til delrapport 4 (5 vedlegg) 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

    

 Delrapportene 1, 2 og 3 med vedlegg 

 Skole- og barnehagebruksplan for Frøya kommune, datert 15.10.2011 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Om skole- og barnehagebruksplanlegging 

Gjeldende plan er vedtatt i kommunestyret våren 2012.  

Revideringsarbeidet som er lagt opp som en prosess med omfattende involvering av alle parter, ble startet opp i 

februar-16. Det er i alt planlagt 4 delrapporter, samt sluttrapport.  

Om delrapport 4 (D4) 
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Rapporten behandler i hovedsak skole- og barnehagestrukturen, og med alternative forslag til lokal forskrift. 

Rapporten er lagt fram for samarbeidsutvalgene. 

Det vises for øvrig til vedlagte delrapport, både hva gjelder prosess, tidsplan og foreløpige vurderinger. 

Om sluttrapporten 

I sluttrapporten som legges fra for politisk behandling på nyåret, vil alle temaområdene som er håndtert i de 

fire delrapportene bli sett i intern sammenheng, og som et revideringsarbeid også relatert mot gjeldende skole -

og barnehagebruksplan. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tar informasjon og vurdering i revideringsarbeidet - slik dette er presentert i delrapport 4 - til 

orientering, og som grunnlag for evt. politiske styringssignaler for arbeidet med sluttrapporten. 

Rådmannen vil i tilknytning til sluttrapporten, når alle relevante temaområder er vurdert og sett i sammenheng, 

fremme konkrete forslag til vedtak. 

 



Saknr: 209/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

16/3416 

Sak nr: 

209/16 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

255 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

166/16 Formannskapet 06.12.2016 

209/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

FORESPØRSEL OM KJØP AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA FRA SIGBJØRN LARSEN 

V/TRIANGEL SAMEIE FRØYA 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten i denne sak 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 166/16 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten i denne sak. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

BREV VEDR. SALG AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA av 27.10.16 

 

Saksopplysninger:   

 

Styret i Frøya Flyplass DA har mottatt en henvendelse fra Sigbjørn Larsen v/Triangel Sameie Frøya, at de har 

solgt sin 5% eierandel i selskapet til Riiber Eiendom AS. 

 

I hht. Frøya Flyplass DAs selskapsavtale har de øvrige andelseiere forkjøpsrett ved salg. 

 

Frøya kommune har pr d.d. 20% eierandel i Frøya Flyplass DA 

 

 

 



Saknr: 210/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

15/94 

Sak nr: 

210/16 

Saksbehandler: 

Svein Olav Ohren 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

25/16 Formannskapet 05.04.2016 

62/16 Kommunestyret 28.04.2016 

169/16 Formannskapet 06.12.2016 

210/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS  (FSK sak 25/16 05.04.2016) endres fra 

kr 250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

2. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS (KST sak 62/16 28.04.2016) endres fra 

kr 250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

 

 

 

Vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 169/16 

 

Vedtak: 

1. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS  (FSK sak 25/16 05.04.2016) endres fra 

kr 250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

2. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS (KST sak 62/16 28.04.2016) endres fra kr 

250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak i Kommunestyret den 28.04.2016 sak 62/16 

 

Vedtak: 

Kommunen selger tilleggsareal til THM Invest AS, for å kunne anlegge parkeringsplasser for Rabben Marina.  

1. Kommunen godkjenner salg av del av eiendommen Gnr 19 Bnr 2 vest for Gnr 19 Bnr 121, visning og 

avgrensning i vedlagte kart. (Vedlegg 1og 2) 

2. Kjøpesummen settes til kr 250,- pr m2  

3. Tilleggsarealet blir fradelt Gnr 19 Bnr 2 og slått sammen med Gnr 19 Bnr 121 

4. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med salget og sammenslåingen 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak i Formannskapet den 05.04.2016 sak 25/16 

 

Vedtak: 

Kommunen selger tilleggsareal til THM Invest AS, for å kunne anlegge parkeringsplasser for Rabben Marina.  

1. Kommunen godkjenner salg av del av eiendommen Gnr 19 Bnr 2 vest for Gnr 19 Bnr 121, visning og 

avgrensning i vedlagte kart. (Vedlegg 1og 2) 
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2. Kjøpesummen settes til kr 250,- pr m2  

3. Tilleggsarealet blir fradelt Gnr 19 Bnr 2 og slått sammen med Gnr 19 Bnr 121 

4. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med salget og sammenslåingen 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Vedtak i Formannskapet 05.04 

2. Vedtak i Kommunestyret 28.04 

 

Saksopplysninger:  

 

THM Invest AS fikk i kommunestyre, den 26.08.2015 sak 87/15, godkjenning på kjøp av tilleggsareal for å 

kunne anlegge småbåtanlegg på Rabben.  

Prisen på dette tilleggsarealet ble satt til 300000,- forutsatt at arealet var 900 m2. 

I vedtaket står det at ytterligere tilleggsareal blir prissatt til 250,- pr m2. 

Dette tilleggsarealet inkluderer et naust og tilgrenser sjø i øst 

 

Ny søknad om tilleggsareal for Rabben Marina ble behandlet i Formannskapet den 05.04.2016, og i 

kommunestyret den 28.04.2016 der det ble vedtatt en kjøpssum på 250,- pr m2. Dette arealet ligger mellom Fv. 

714 og eiendommen THM Invest AS er eier av. 

Dette tilleggsarealet har ingen grenser mot areal i sjø. 

Faktura for dette arealet ble sendt fra Frøya kommune den 08.08.2016 

 

Denne fakturaen er påklaget med en henvisning til at Riiber Eiendom AS har kjøpt et tilleggsareal til sin 

eiendom, der prisen var pr. m2 var kr 200,- 

Denne eiendommen ligger like nord for eiendommen til THM Invest, og er nærmeste nabo. 

Saksbehandler har vært i kontakt med tidligere teknisk sjef som har gitt ytterligere informasjon om 

prisdifferansen. 

 

Prisen på 250,- pr m2 ble grunngitt med at det inneholdt eksklusiv rettighet ut i sjø, for å kunne ivareta tiltak i 

sjø som er beskrevet i reguleringsplan for Rabben Marina. Denne prisen er korrekt for vedtaket i august 2015 

 

Tilleggsareal som inkluderte kun areal på land, skulle prissettes til kr 200,- pr m2 

Dette med henvisning til at det ikke inneholdt noen eksklusiv rettigheter. 

 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av disse nye opplysningene vil det være naturlig at tilgrensende eiendommer på land prissettes 

likt. 

THM Invest gis medhold i klagen på kr 250,- pr m2 og den nye prisen pr m2 blir satt til kr 200,- 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 



Saknr: 211/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.12.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2011 

Sak nr: 

211/16 

Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode: 

PLAN 1620201603 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/16 Hovedutvalg for forvaltning 18.08.2016 

/ Hovedutvalg for forvaltning  

142/16 Hovedutvalg for forvaltning 08.12.2016 

211/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 24.11.16. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 08.12.2016 sak 142/16 

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

24.11.16. 

 

Enstemmig. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 24.11.16 

2. Planbestemmelser, datert 24.11.16 

3. Plankart, datert 23.11.16 

4. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 02.09.16 

5. NVE, datert 19.10.16 

6. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens Vegvesen, datert 07.10.16 

7. Eldrerådet, datert 10.10.16 

8. Brukerrådet, datert 10.10.16 

9. FNF, datert 10.10.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Plankart, datert 08.06.16 

2. Planbestemmelser, datert 08.06.16 
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3. Planbeskrivelse, datert 08.06.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning: 

Trønder- plan har på vegen av Frøya kommune utarbeidet en reguleringsendring i Beinskardet boligfelt. 

Planoppstart ble varslet i april 2015, mens planforslag ble sendt på offentlig høring og ettersyn juli 2016. 

Formålet er å legge til rette for enten enebolig eller rekkehus/leilighetsbygg innenfor områdene avsatt til B3 og 

B4 i dagens reguleringsplan for Beinskardet. Det skal kunne bygges i 2 etasjer, med største tillate gesims på 6 

meter og mønehøyde på 9 meter. Hensikten er å få til en mer fortettet og effektiv bruk av boligområde, og legge 

til rette for en annen boligstruktur.  

Det har i reguleringsplanen for Beinskardet blitt gitt en del dispensasjoner etter at den ble vedtatt. Dette har 

gjerne gått på byggehøyde, da det i dagens plan er lagt opp til maks en og en halv etasje. Det har også vært 

etterspørsel etter en annen boligstruktur, særlig rekkehus/leiligheter. Planforslaget tar sikte på å legge til rette 

for en del av de etterspurte endringene. 

 

Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen. 

 

Vurdering: 

 

Beskrivelse av området: 

Planområdet ligger innenfor dagens Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt, nærmere bestemt område B3 og 

B4. Det ligger nord for Rabbenfeltet, sør for Sistranda sentrum.  

Området er per i dag godt utbygd med teknisk infrastruktur og offentlig vei gjennom utbygging av Beinskardet 

boligfelt. Planområdet vil ha gode tur- og rekreasjonsmuligheter, og med relativt kort avstand til sentrum. 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Gjeldende plan Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt ble vedtatt i 2011 med plankart datert 13.01.11 og 

bestemmelser datert 04.02.11. Området ble i kommunedelplan for Sistranda 2009 avsatt til boligformål. 

Beskrivelse av plan: 

Planforslaget legger opp til en mulig fortetning i innfor planområdet, ved at det tillates rekkehus/leilighetsbygg. 

Området reguleres til: 

- Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse B1- B3. 

- Samferdsel og teknisk infrastruktur: Veg V1-V2, fortau F1, gang- og sykkelvei GS1- GS2, annen veggrunn- 

teknisk anlegg VT1- VT5. 

- Grønnstruktur: Friområde og turdrag. 

- Sikringssoner: Frisikt. 

Hovedatkomst til feltet vil være fra hovedvei innenfor reguleringsplan for Beinskardet. For å sikre en mer 

trafikksikker løsning reguleres det inn fortau langs med vei i planområdet. 

Det er satt støygrenser innfor planområdet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling 

av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Disse gjelder både inne og ute. 
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Det er lagt opp til arealutnyttelse på minimum 3 enheter per dekar ved bygging av rekkehus/leilighetsbygg. 

Maks BYA er satt til 55%. Dette sikrer en høy og god arealutnyttelse. Ved bygging av eneboliger vil det bli en 

mye mindre arealutnyttelse. 

Totale areal i planområdet er ca. 27,3 dekar, av dette er areal avsatt til boligformål på ca. 20,7 dekar. Det er til 

dette avsatt 3,9 dekar grønt/lekeområdet. Resten består i hovedsak av vei/fortau. 

Virkninger av plan: 

Planforslaget vurderes til å medføre små endringer i selve arealbruken i området. Bolig- og grøntområder 

videreføres i stor grad fra opprinnelig plan. Dagens plan legger opp til frittliggende småhusbebyggelse, hvor 

det tillates enebolig og tomannsboliger. Planforslaget legger opp til et minimum på 3 enheter per dekar, hvor 

det tillates rekkehus/leilighetsbygg på inntil 2 etasjer. Økning i antall enheter vil medføre en økning i trafikken 

i området. Det er lagt inn fortau langs med tilførselsvei, slik at man sikrer et trafikksikkert tilbud til beboere 

innenfor planområdet. 

Planområdet ligger ikke innenfor et spesielt støyutsatt område. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak 

gjennom plan, annet enn at boområdet skal tilfredsstille de støykrav beskrevet gjennom T-1442/2012, 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 

Planbestemmelsene legger opp til en gesimshøyde på 6 meter og mønehøyde på opptil 9 meter, 2,2 meter 

høyere enn hva som tillates i reguleringsplanen for Beinskardet boligfelt. Dette vil i utgangspunktet ikke ha noe 

innvirkning på resterende bebyggelse da feltet ligger i overkant av bebyggelsen ned mot sjø. Det vil kunne ha 

noe innvirkning på solforhold mot vest og sør. 

Ved full utnyttelse av boligområdet til rekkehus/leiligheter vil man få flere enheter enn hva dagnes 

reguleringsplan legger opp til. Lekeareal skal inngå innenfor boligområdet ved bygging av tre enheter eller fler. 

Ved bygging av enebolig eller tomannsbolig vil lekeareal ivaretas på tomt og gjennom avsatte områder i 

reguleringsplan Beinskardet boligfelt. 

ROS- analyse: 

I utarbeidelsen av ROS- analysen er forhold som radon og ekstreme værforhold vurdert som med middels risiko 

og løsmasseskred vurdert med liten risiko. 

Radon: Aktsomhetskartet for Radongass vises med høy til lav aktsomhet innenfor planområdet. Det gjøres 

nærmere målinger og tiltak i forbindelse med byggesøknaden/krav i TEK10. 

Ekstreme værforhold: Sistranda området kan bli utsatt for ekstremvær i form av orkan og storm. Bygninger 

prosjekteres og oppføres, slik at materielle skader unngås. 

Løsmasseskred: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. I henhold til løsmassekart så kan det være 

risiko i form av strandavsetninger. Det legges til bestemmelse under § 7-4 at arbeid skal stanses om det påvises 

ustabile masser. NVE har vurdert det dit hen at Frøya ikke er kommune med stor skredfare, men om/ved 

utglidning må geotekniskvurdering gjøres. 

Merknader i forbindelse kunngjøring og offentlig ettersyn av planforslag: 

Merknad: Tiltak: 

Statens vegvesen. 

-Ingen merknad. 

  

Ingen merknad. 

NVE. 

-I utgangspunktet ikke særlig stor skredfare på land 

  

Ivaretatt gjennom planbestemmelse §7-4-1 og 7-4-2. 



Saknr: 211/16 

på Frøya. Ikke behov for geoteknisk vurdering, men 

om/ved utglidning må geotekniskvurdering gjøres.  

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 

-Barn/unge og Miljøvern: Planforslaget ivaretar ikke 

hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør legges 

inn stier og turdrag i planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

-Sosial og helse: positivt at det er regulert inn fortau 

langs med V2. 

-Samfunnssikkerhet: Området ligger på marine 

avsetninger. Forutsetter at NVE har vært høringspart 

i planprosessen.  

  

-Grøntområde mot vei ble tatt ut, da dette var 

restområder nære innfartsvei. Dagens fortau og 

gang- og sykkelvei er i stor grad en videreføring av 

allerede eksisterende plan. Gang- og sykkelvei forbi 

felt B1 og B2 fører direkte til tursti. Fortau mellom 

B2 og B3 har forbindelse med turdrag/sti ut til stier 

utenfor planområdet. Rådmannen vurderer det slik at 

stier og turdrag er ivaretatt i planområdet. 

Resterende grøntområder videreføres fra dagens 

plan.  

-Ok. 

 

-Dette er vurdert i ROS- analyse. NVE har vært 

høringspart, har ingen spesielle merknader.  

Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 

-Har ingen avgjørende merknader, men minner om 

den generelle aktsomhetsplikten, jfr. § 8 i 

kulturminneloven. 

  

- Ok. Kulturminnevern ivaretatt gjennom 

planbestemmelse § 7-2. 

Eldrerådet. 

-Har ingen merknader til saken. 

  

Brukerrådet. 

-krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, gang- 

og sykkelvei og friområder skal ha universell 

utforming.  

  

-Infrastruktur følger pålagte krav om universell 

utforming, se §§ 2-1-2, 2-2-2, 4-2. Uteområder og 

friområder følger de krav satt i TEK10 (§ 8-2) 

FNF (Forum for Natur og Friluftsliv – Sør- 

Trøndelag) 

-Ønsker å bevare myrområdene, og man må unngå 

drenering eller nedbygging av myra. 

-I henhold til Naturbasen mener man at det ikke er 

gode nok kartlegginger av naturverdier i området. 

Dette bør kartlegges. 

-Naturmangfoldloven krever en vurdering av samlet 

belastning av tilsvarende type i regionen, og evt. 

avbøtende tiltak. 

-Viktig at man ivaretar stiene gjennom planområdet, 

eller man gjør avbøtende tiltak for tilrettelegging av 

nye. 

-Av hensyn til beboere bør man sikre snarveier 

gjennom planområdet, og til/fra boligfeltet.  

  

  

-Myrområdet er fra tidligere berørt og bærer preg av 

menneskelig aktivitet. En utvikling av området er ikke 

mulig uten drenering eller nedbygging av myra her. 

-Rådmannen mener områder godt nok kartlagt 

gjennom de tilgjengelige data man har. 

-Området inngår i forretningsstrategi og nasjonale 

retningslinjer. En utbygging i sentrum motvirker 

spredt utbygging ellers på Frøya og i regionen. 

 

-Feltet er sikret gjennom fortau, gang- og sykkelvei 

og turdrag. 

 

Andre endringer: 

For å sikre turmuligheter til utmark gjennom planområdet er det lagt inn turdrag in planområdets sør-vestre 

hjørne. Denne sikrer at det fortsatt er muligheter og komme seg ut i nærmiljøet og marka fra innlagte fortau 

som erstatter dagens turvei i området. Turdrag var ikke tatt med i planforslaget, men er nå lagt inn etter 
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merknader etter høring, og en helhetlig vurdering som sikrer innbyggere fortsatt tilgang til marka gjennom 

planområdet. 

Bestemmelse § 2-1-3 er rettet på ved å fjerne raft og erstattet med gesims, og byggehøyde måles over 

gjennomsnittlig planert terreng. Ved bestemmelse § 2-2-1 er 5 enheter erstattet med 3. 

Det er lagt inn egen bestemmelse som skal sikre VVA- anlegg, jfr. § 3-6. Bestemmelse angående turdrag er 

lagt inn, og skal sikre universell utforming, fri hindring over sti og krav til opparbeidet bredde. 

Konklusjon: 

Planforslaget legger opp til en fortetning og en annen boligstruktur en hva som er ellers i området. Det har vært 

etterspørsel etter en annen boligstruktur, særlig rekkehus/leiligheter. Planforslaget vil etter rådmannens 

forståelse dekke en del av etterspørselen etter boliger og bopreferanser som er i Beinskardet og i Sistranda 

området. 

Planområdet ligger ovenfor øvrig bebyggelse i området og således ikke være til særlig til hinder for utsikt ned 

mot sjøen, da det her legges opp til en høyere byggehøyde en ellers i feltet. Bebyggelsen vil kunne påvirke 

solforhold noe, særlig nordover og vestover. 

Planforslaget åpner for en god del flere enheter enn hva opprinnelige reguleringsplan for Beinskardet gjør. 

Dette gjør at man er nødt til å se på forhold som trafikksikkerhet i planområdet, og at det er nok uteområder og 

lekeareal. Slik rådmannen vurderer det så ivaretas uteområder ,og kravet til lekeareal på en tilfredsstillende 

måte. Det er også lagt inn gang- og sykkelvei som sikrer tilgang til resten av boligfeltet og turmuligheter i 

utmark. For å ivareta trafikksikkerhet i planområdet er det regulert inn fortau langs med vei. 

Det er gjennom ROS- analysen ikke identifisert noen store risikoer innenfor planområdet. Forhold knyttet til 

radon og ekstrem vær løses gjennom byggesaken. Om det skulle påtreffes løsmasser er det lagt inn krav om 

arbeid skal stanses og at geotekniske fagkyndige kontaktes. 

På bakgrunn av overstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Beinskardet, del 3, 

som vist på plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.11.16. 

Forhold til overordna planverk: 

Reguleringsplan er en delendring av eksisterende reguleringsplan for Beinskardet boligfelt. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Reguleringsplan legger til rette for flere boenheter enn hva dagens plan gjør. Dette vil kunne medføre økte 

kostnader for skole- og barnehagesektor. Økt antall boenheter vil kunne medføre økt press på VVA- anlegg og 

behov for oppgraderinger på teknisk infrastruktur og drift. 
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2-MANNSBOLIG MOA - SLUTTREGNSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttregnskap for 2 omsorgsboliger på Moa godkjennes med kostnadsramme. Kr. 3.825.142,- iht. 

sluttregnskap datert 28.11.2016 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 170/16 

 

Vedtak: 

Sluttregnskap for 2 omsorgsboliger på Moa godkjennes med kostnadsramme. Kr. 3.825.142,- iht. sluttregnskap 

datert 28.11.2016 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Sluttregnskap 28.11.2016 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

16/3470-1 2-MANNSBOLIG MOA - SLUTTREGNSKAP  

  

Saksopplysninger:   

 

Igangsetting av bygging av 2 omsorgsboliger i 2 manns bolig i tilknytning til øvrige omsorgsboliger på Moa ble 

vedtatt i formannskapet (sak 16/586) 11.4.2016 og kommunestyret 28.4.2016. Prosjektkostnad var beregnet til 

3.904.885,-. Søknad om inesteringstilskudd fra Husbanken ble sendt på dette grunnlag. Investeringstilskudd ble 

innvilget med 45% av kostnadene, inntil kr. 1.757.200,-. 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet er blitt gjennomført innenfor oppsatt kostnadsramme med en noe lavere prosjektkostnad, kr. 

3.825.142,-. Den lavere kostnaden skyldes at det ikke har vært nødvendig å benytte hele sommen for 

budsjetterte reserver. 

Sluttregnskap datert 28.11.2016 er oversendt Husbanken med anmodning om utbetaling av 

investeringstilskudd. 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1.  Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende selskapskontroller 

               gjennomføres i planperioden: 

2.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i  

               forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere. 

3.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og 

              selskapskontroll 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Plan for selskapskontroll i Frøya kommune 2017-2018 - utkast 

Oversikt analyse 2017-2020 

Faktaark selskap 

 

Saksopplysninger:   

 

Kontrollutvalget skal sørge for at forvaltningen av kommunens selskaper blir gjenstand for kontroll.  

Det skjer blant annet gjennom at utvalget utarbeider en plan for selskapskontroll, som angir hvilke selskaper 

som er aktuelle for kontroll. Planen bygger på en analyse av risiko og vesentlighet knyttet til det enkelte 

selskap. 

Kontrollutvalget skal nå utarbeide en ny plan for selskapskontroll, som skal vedtas i kommunestyret. 

 

Selskapskontroll kan enten utføres som en kontroll av hvordan kommunen håndterer sine eierskap, for 

eksempel om den har rutiner for eierskapsoppfølging, om disse er hensiktsmessige og om de følges. 

Alternativt kan selskapskontrollen gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. Da går man gjerne inn i ett 

enkelt selskap og ser på hvordan eierskapet forvaltes i tillegg omfatter en slik kontroll vurderinger av 

selskapets økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger. 

 

Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet vedlagte analyse av Frøya kommunes eierinteresser. Analysen for 

alle selskapene er først oppsummert på én side, deretter følger en mer utdypende analyse av hvert selskap, 

dette for at utvalget skal ha best mulig grunnlag for å gjøre egne vurderinger og sette seg inn i grunnlaget for 

vurderingene av selskapene. I analysen har sekretariatet vurdert hvor vesentlige selskapene er for kommunen, 

hvilken risiko som knytter seg til selskapene og på den bakgrunn foreslått en prioritering. 
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Vesentlighet, risiko og prioritering 

 

Vesentlighet viser hvor viktig et selskap er for kommunen. Selskaper med høy vesentlighet er aktuelle for 

selskapskontroll selv om det antas å være liten risiko knyttet til selskapet. Selskaper med middels vesentlighet 

må vurderes konkret på bakgrunn av risiko, mens selskaper med lav vesentlighet ikke er aktuelle for 

selskapskontroll, selv om det kan være knyttet vesentlig risiko til driften. 

Faktorer som stor eierandel og stor samfunnsmessig betydning/viktighet av tjenestene indikerer høy 

vesentlighet. 

 

Risikovurderingene er basert på sannsynligheten for at selskapet ikke vil oppfylle målsetningene med 

eierskapet. Her er økonomisk risiko en viktig faktor, i tillegg til andre forhold som kan føre til lav 

måloppnåelse, for eksempel manglende evne til å  levere en viktig tjeneste. 

 

Prioriteringen av selskap som er aktuelle for selskapskontroll er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av 

risiko og vesentlighet. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Analysen viser at det ikke er knyttet høy risiko til noen av selskapene kommunen har eierskap i, dette må 

anses som positivt. Sekretariatet mener likevel at det er indikasjoner på at eierstyringen kan bli bedre og 

foreslår derfor at en generell gjennomgang av forvaltningen av kommunens eierskap gis høyeste prioritet. 

 

To selskap er foreslått for selskapskontroll: DalPro og Trøndersk kystkompetanse. 

Begge selskapene leverer tjenester av høy samfunnsmessig betydning, risikoen er vurdert til middels for 

begge selskapene. 

 

Trønderenergi og Hamos Forvaltnings IKS har vært gjennom selskapskontroll de siste årene og anses derfor 

for å være uaktuelle, selv om begge er selskaper med stor samfunnsmessig og økonomisk betydning for 

kommunen. 

 

Frøya kommune har bare en liten eierandel i Midt-Norge 110-sentral IKS. Selv om selskapet har høy 

vesentlighet tilsier likevel størrelsen på eierskapet at Frøya kommune ikke bør gjennomføre selskapskontroll 

på egenhånd. Dersom en av de større eierne ønsker å gjennomføre selskapskontroll kan kontrollutvalget 

vurdere å delta. 

 

Stiftelser er lite aktuelle for selskapskontroll, det vil si at Frøya fiskeri- og havbruksfond og Stiftelsen Halten 

Nekolai Dahls Minne regnes som uaktuelle i denne sammenhengen. Øvrige selskaper anses også som uaktuelle 

for selskapskontroll. Sekretariatet har av habilitetsmessige årsaker ikke vurdert seg selv. 

 

På denne bakgrunnen foreslår sekretariatet å gjøre følgende prioritering i plan for 

selskapskontroll: 

 

1. Eierskapskontroll 

2. Trøndersk kystkompetanse 

3. DalPro AS 

 

Sekretariatet viser til planutkastet for nærmere beskrivelse av selskapskontrollene. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

 

Sekretariatet viser til vedleggene i saken og ber kontrollutvalget sette seg inn i analysen av selskapene for å 

vurdere alternativ prioritering. 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og Samtingsvalg mandag 

11.september 2017. I tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 10.september 2017 i valgkretsene 

Sistranda og Øyrekka. 

Valglokalene stenger senest kl 20.00 på fast-Frøya og senest kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Valgstyret den 15.11.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og Samtingsvalg mandag 11.september 

2017. I tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 10.september 2017 i valgkretsene Sistranda og 

Øyrekka. 

Valglokalene stenger senest kl 20.00 på fast-Frøya og senest kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 22.april 2016 orientert om at valgdagen for 

stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.september 2017. Dette er vedtatt i statsråd 

22.april 2016 

Hvert enkelt kommunestyre kan med hjemmel i valgloven §9-2(2), bestemme at det i vedkommende kommune 

skal holdes valg også søndag 10.september 2017. 

Ved siste valg var valgdeltakelsen i Frøya kommune slik fordelt på valg over en eller to dager ved de to 

valgkretsene som hadde todagersvalg under valget 2015: 
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Stemmekrets:  Kryss i manntall:  Totalt:  Antall stemmeberettigede: 

   Søndag  Mandag   

Sistranda  50  223  273  690 

Øyrekka  69  32  101  294 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Ut i fra denne statistikken kan man ikke konkludere med at det har betydning for valgdeltakelsen om det er 

valg over en eller to dager i Sistranda valgkrets. Øyrekka valgkrets har over dobbelt så mange avgitte stemmer 

på valgting søndag enn valgting mandag, slik at her ser man en klar fordel at det er todagersvalg. 

Ser man bare på tallene for antall stemmer avgitt søndag på Sistranda kan man nok tenke at man kan la være å 

ha valg søndag, men ved en overgang til elektronisk avkryssing i manntall hvor det spiller ingen rolle hvor 

man stemmer, kan man se for seg en oppgang av avgitte stemmer på søndag også på Sistranda. 

Sistranda valgkrets grenser til valgkretsene Nesset og Nabeita som er store kretser innenfor korte avstander slik 

at totalt antall stemmeberettigede er stort innenfor en mindre avstand. 

Velgerne har i tillegg til stemming på selve valgdagen(e), anledning til å tidligstemme/forhåndsstemme fra 01. 

juli og til siste fredag før valgdagen. 

Når det gjelder tid og sted for stemming ved forhåndsstemming og valgdagen, vil dette blir fremmet i egen sak 

til valgstyret senere. 

Kommunen bør vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) allerede før budsjettet for valgåret legges. 

Valglokalene kan ha stengetid til 21.00. Kommunen kan selv vedta en tidligere stengetid. Tidligere valg har 

Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på fast-Frøya og til kl 18.00 i Øyrekka. Kortere åpningstid i 

Øyrekka valgkrets grunnet at valgmateriellet må fraktes med båt/ferje til Herredshuset. 

Rådmannen foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider da det erfaringsmessig er få personer som avgir 

stemmer når klokken nærmere seg kl.20.00 

Rådmannen fremmer forslag om at det holdes valg over to dager i valgkretsene Sistranda og Øyrekka i Frøya 

kommune og  stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl .20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka 

krets. 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Valg over to dager medfører imidlertid større kostnader til valggjennomføring enn ved valg over en dag. Det 

påløper større utgifter til blant annet møtegodtgjørelse, men det er tatt høyde for dette i rådmannen forslag til  

budsjett for valget 2017. 
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BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra regnskapsåret 2015 til 

regnskapsåret 2016.  

 

Finansiering Beløp 

Ubrukte lånemidler 48 636 820 

Ubundne kapitalfond (investeringsfond) 25 126 712 

Ubundne kapitalfond (Helhetlig idrettspark) 1 200 000 

Momskompensasjon 9 729 219 

 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 27.10.16: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

«Saken sendes tilbake med ønske om forslag til ny inndekning for gjeldende investeringsprosjekter. 

Dette med bakgrunn i at ubrukte lånemidler fra 2015, jfr. framlagt regnskap i kommunestyrets møte i mai 

2015, har en saldo på kr. 56.887.119,-« 

 

Enstemmig. 
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Saksopplysninger:   

 

Nedenfor vises investeringsprosjekt som har sine vedtak fra 2013, 2014 og 2015, og som er under arbeid i 

2016. 

 

 
 

Frøya kommune har mange investeringsprosjekter under arbeid. Flere prosjekter er flerårige, dvs. at de pågår 

over flere budsjettår, eller at de er utsatt, slik at selv om midlene er lånt opp, er ikke prosjektet påbegynt eller 

fullført. Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år i gangen, slik at midler som er besluttet finansiert i et 

tidligere år, som skal benyttes i inneværende investeringsår, må ha et vedtak om å flyttes fra forrige budsjettår  

til inneværende budsjettår. Frøya kommune har prosjekter som har vedtaksår i 2013, 2014 og 2015 som ikke er 
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avsluttet. For å få en korrekt årsavslutning må kommunen gjøre et vedtak om at investeringsprosjektenes 

finansiering også kan benyttes for inneværende regnskapsår. 

 

Disse prosjektene er oppført i regnskapet litt ulikt, etter hvor langt de er kommet i gjennomføringen. Prosjekter 

som har sin finansiering fra ubrukte lånemidler er prosjekter som er satt på vent, hvor f.eks. de hadde en 

innledet fase, men ble av ulike grunner utsatt, eller ikke oppstartet. Prosjekter som har sin finansiering fra 

ubundne kapitalfond (investeringsfond) er prosjekter som er under arbeid, og som pågår over budsjettåret de er 

vedtatt. Prosjekter som henter (delvis) sin finansiering fra bundne driftsfond er i dette tilfellet inntekt fra f.eks. 

innbytte eller salg av gjenstand som del finansiering av prosjektet. Finansiering fra ubundne kapitalfond, er 

prosjekter som blir belastet avsetning fra frie inntekter, f.eks. gaver, eiendomssalg eller disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Som en følge av at investeringsprosjekter går over flere år, er det nødvendig med et budsjettjusteringsvedtak for 

å flytte tidligere vedtatte investeringsprosjekter til inneværende års investeringsbudsjett. 

 

 

 

Rådmanns forslag: 

 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene 

investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres fra regnskapet for 2015 til 

investeringsbudsjett for 2016 slik: 

 

 
111302 EDB 1 066 475 266 619 lånemidler 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000 20 000 lånemidler 

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE 1 501 276 375 319 lånemidler 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646 1 748 912 lånemidler 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1 287 144 321 786 lånemidler 

551315 NÆRINGSAREAL 400 000 100 000 lånemidler 

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11 917 2 979 lånemidler 

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000 lånemidler 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344 254 86 064 lånemidler 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6 898 1 725 lånemidler 

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1 986 104 0 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 532 500 133 125 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 177 500 44 375 bundne driftsfond 

551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK 81 375 20 344 lånemidler 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390 512 348 lånemidler 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 600 000 400 000 lånemidler 

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212 220 553 lånemidler 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759 248 690 lånemidler 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4 900 000 0 lånemidler 

551355 Ny Brannbil 600 000 150 000 lånemidler 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090 101 523 lånemidler 

551359 Sistranda idrettspark 9 380 002 2 345 001 lånemidler 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230 73 058 lånemidler 

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40 000 10 000 lånemidler 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9 875 000 0 lånemidler 

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) 200 000 50 000 lånemidler 

551368 BOLISATSNING 4 000 000 1 000 000 lånemidler 
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551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 400 000 100 000 lånemidler 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140 000 35 000 lånemidler 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6 000 000 0 lånemidler 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 8 000 000 0 lånemidler 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3 448 544 0 lånemidler 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137 033 0 lånemidler 

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) 1 342 974 0 lånemidler 

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000 60 000 lånemidler 

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 3 146 986 786 747 lånemidler 

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000 0 lånemidler 

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA 524 223 131 056 lånemidler 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200 000 50 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400 000 100 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 600 000 150 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

    74 963 532 9 729 219   

          

  Finansieres:       

  Lånemidler: 73 586 032     

  Bundne driftsfond: 177 500     

  Ubundne kapitalfond: 1 200 000     

  Momskompensasjon: 9 729 219   
  

  

Falt enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 131/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene 

investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres fra regnskapet for 2015 til 

investeringsbudsjett for 2016 slik: 

 
111302 EDB 1 066 475 266 619 lånemidler 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000 20 000 lånemidler 

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE 1 501 276 375 319 lånemidler 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646 1 748 912 lånemidler 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1 287 144 321 786 lånemidler 

551315 NÆRINGSAREAL 400 000 100 000 lånemidler 

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11 917 2 979 lånemidler 

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000 lånemidler 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344 254 86 064 lånemidler 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6 898 1 725 lånemidler 

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1 986 104 0 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 532 500 133 125 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 177 500 44 375 bundne driftsfond 
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551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK 81 375 20 344 lånemidler 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390 512 348 lånemidler 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 600 000 400 000 lånemidler 

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212 220 553 lånemidler 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759 248 690 lånemidler 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4 900 000 0 lånemidler 

551355 Ny Brannbil 600 000 150 000 lånemidler 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090 101 523 lånemidler 

551359 Sistranda idrettspark 9 380 002 2 345 001 lånemidler 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230 73 058 lånemidler 

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40 000 10 000 lånemidler 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9 875 000 0 lånemidler 

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) 200 000 50 000 lånemidler 

551368 BOLISATSNING 4 000 000 1 000 000 lånemidler 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 400 000 100 000 lånemidler 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140 000 35 000 lånemidler 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6 000 000 0 lånemidler 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 8 000 000 0 lånemidler 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3 448 544 0 lånemidler 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137 033 0 lånemidler 

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) 1 342 974 0 lånemidler 

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000 60 000 lånemidler 

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 3 146 986 786 747 lånemidler 

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000 0 lånemidler 

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA 524 223 131 056 lånemidler 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200 000 50 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400 000 100 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 600 000 150 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

    74 963 532 9 729 219   

          

  Finansieres:       

  Lånemidler: 73 586 032     

  Bundne driftsfond: 177 500     

  Ubundne kapitalfond: 1 200 000     

  Momskompensasjon: 9 729 219     

Enstemmig. 
 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2016 sak 175/16 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake med ønske om forslag til ny inndekning for gjeldende investeringsprosjekter. 

Dette med bakgrunn i at ubrukte lånemidler fra 2015, jfr. framlagt regnskap i kommunestyrets møte i mai 

2015, har en saldo på kr. 56.887.119,- 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 131/16 

 

Vedtak: 
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Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene 

investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres fra regnskapet for 2015 til 

investeringsbudsjett for 2016 slik: 

 
111302 EDB 1 066 475 266 619 lånemidler 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000 20 000 lånemidler 

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE 1 501 276 375 319 lånemidler 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646 1 748 912 lånemidler 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1 287 144 321 786 lånemidler 

551315 NÆRINGSAREAL 400 000 100 000 lånemidler 

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11 917 2 979 lånemidler 

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000 lånemidler 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344 254 86 064 lånemidler 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6 898 1 725 lånemidler 

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1 986 104 0 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 532 500 133 125 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 177 500 44 375 bundne driftsfond 

551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK 81 375 20 344 lånemidler 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390 512 348 lånemidler 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 600 000 400 000 lånemidler 

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212 220 553 lånemidler 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759 248 690 lånemidler 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4 900 000 0 lånemidler 

551355 Ny Brannbil 600 000 150 000 lånemidler 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090 101 523 lånemidler 

551359 Sistranda idrettspark 9 380 002 2 345 001 lånemidler 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230 73 058 lånemidler 

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40 000 10 000 lånemidler 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9 875 000 0 lånemidler 

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) 200 000 50 000 lånemidler 

551368 BOLISATSNING 4 000 000 1 000 000 lånemidler 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 400 000 100 000 lånemidler 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140 000 35 000 lånemidler 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6 000 000 0 lånemidler 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 8 000 000 0 lånemidler 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3 448 544 0 lånemidler 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137 033 0 lånemidler 

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) 1 342 974 0 lånemidler 

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000 60 000 lånemidler 

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 3 146 986 786 747 lånemidler 

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000 0 lånemidler 

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA 524 223 131 056 lånemidler 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200 000 50 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400 000 100 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 600 000 150 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

    74 963 532 9 729 219   

          

  Finansieres:       

  Lånemidler: 73 586 032     
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  Bundne driftsfond: 177 500     

  Ubundne kapitalfond: 1 200 000     

  Momskompensasjon: 9 729 219     

Enstemmig. 
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216/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2017 for alle rammeområdene. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2017. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår 

og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor 

tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2017. 

Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til 

videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2017 

– 2020. 

 

1.5  Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

 

1.9 Skattevedtak 2017 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk 

samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr. 150 319 000,00 i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og 

nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokument. 

 

Enstemmig. 
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Budsjettversjonsrapport: Posisjon - FSK - Drift 

  

---- ---- 

 

- - 

2017 2018 2019 2020 

- 

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett 
  

-2 852 606 -1 752 606 -1 752 606 -1 752 606 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
  

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

Valgte driftstiltak 
  

2 526 176 -1 865 625 -4 141 765 -4 569 564 

Over-/underskudd budsjettversjon 
  

0 -1 193 373 -1 355 621 -1 339 124 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
  

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

    Posisjon - FSK - Investering 
  

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

- 

1100 Rådmannskontor 
  

160 000 160 000 160 000 160 000 

    Salgs- og skjenkekontroller 
  

60 000 60 000 60 000 60 000 

        Offentlig servicekontor (1103) 
  

60 000 60 000 60 000 60 000 

    Skolefrukt 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Strategi og utvikling (1120) 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 

    111302 IKT anskaffelser - ansatte pc m.m. 
  

0 0 0 0 

        IKT (1102) 
  

0 0 0 0 

- 

2500 Sistranda skole 
  

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

    Nedgang 1 stilling - Sistranda skole 
  

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

        Sistranda skole (2500) 
  

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

- 

2900 Frøya kulturskole 
  

175 000 175 000 175 000 175 000 

    Uavhengig av salg av tjenester 
  

175 000 175 000 175 000 175 000 

        Frøya kulturskole (2900) 
  

175 000 175 000 175 000 175 000 

- 

3200 Barnevern 
  

140 000 140 000 140 000 140 000 

    Akuttberedskap barneverntjenesten 
  

140 000 140 000 140 000 140 000 

        Barnevern (3200) 
  

140 000 140 000 140 000 140 000 

- 

3400 Pleie og omsorg 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 

    Demensteam og Livsglede - 16.11.16 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Pleie og omsorg (3400) 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 
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- 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 
  

168 160 168 160 168 160 168 160 

    Omsorgslønn - økning av budsjettrammen 
  

168 160 168 160 168 160 168 160 

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 
  

168 160 168 160 168 160 168 160 

- 

4100 Kultur 
  

415 300 0 0 0 

    Tilskudd Frøya Storhall AS 
  

0 0 0 0 

        Kultur (4100) 
  

0 0 0 0 

    410013 Hjem for en 50-lapp 
  

30 000 0 0 0 

        Kultur (4100) 
  

30 000 0 0 0 

    410014 Hjem for en 100-lapp 
  

70 000 0 0 0 

        Frivilligsentralen (4102) 
  

70 000 0 0 0 

    410016 Sommerjobb for ungdom 
  

315 300 0 0 0 

        Frivilligsentralen (4102) 
  

315 300 0 0 0 

- 

5100 Tekniske tjenester 
  

953 911 953 911 953 911 953 911 

    Brann og redning - nødnett 
  

400 000 400 000 400 000 400 000 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

400 000 400 000 400 000 400 000 

    Brøyteberedskap 2016 
  

100 711 100 711 100 711 100 711 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

100 711 100 711 100 711 100 711 

    Frøyahallen - utvidet stilling renhold 
  

98 193 98 193 98 193 98 193 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

98 193 98 193 98 193 98 193 

    Ny vedlikeholdsarbeider 2016 
  

314 722 314 722 314 722 314 722 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

314 722 314 722 314 722 314 722 

    Renhold brannstasjon Siholmen 
  

40 285 40 285 40 285 40 285 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

40 285 40 285 40 285 40 285 

- 

5200 VAR-områder 
  

0 0 0 0 

    Ny saksbehandler for kontroll og tilsyn byggesak, vann og avløp 
  

0 0 0 0 

        Tekniske tjenester (5100) 
  

0 0 0 0 

        VAR-områder (5200) 
  

0 0 0 0 

- 

5400 Brannvesen 
  

400 000 400 000 400 000 400 000 

    Økte driftsutgifter brann 
  

400 000 400 000 400 000 400 000 

        Brannvesen (5400) 
  

400 000 400 000 400 000 400 000 

- 

8000 Frie inntekter. 
  

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 

    Økte skatteinnteter 2018 - 2020 
  

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 
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        Frie inntekter. (8000) 
  

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 

- 

9000 Finans 
  

580 305 0 0 0 

    Økt avsetting til bufferfond 
  

580 305 0 0 0 

        Finans (9000) 
  

580 305 0 0 0 

- 

 

 

 

Budsjettversjonsrapport: Posisjon - FSK - Investering   

---- ---- 

 

- - 

2017 2018 2019 2020 

- 

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 
  

0 0 0 0 

Sum investeringer fra nye tiltak 
  

83 133 500 143 823 500 60 000 000 44 000 000 

Sum fond 
  

-12 500 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Sum bruk av driftsmidler 
  

0 0 0 0 

Sum lån 
  

-66 080 000 -130 918 800 -56 900 000 -40 900 000 

Sum tilskudd 
  

0 0 0 0 

Sum annet 
  

-4 553 500 -10 904 700 -1 100 000 -1 100 000 

Netto finansiering 
  

0 0 0 0 

Sum renter og avdrag 
  

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

Sum andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

Netto driftskonsekvenser 
  

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

- 

Valgte tiltak 

- 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan  
  

27 528 500 18 500 000 14 500 000 9 500 000 

    551311 Kommunale bygg - investeringer 
  

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag 
  

43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551319 Rehabilitering eternittledninger 
  

1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551326 Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda 2016 

  
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551327 Kommunale kaier - investeringer 
  

1 000 000 1 000 000 0 0 
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        Renter og avdrag 
  

10 800 51 995 81 850 80 770 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551328 Trafikksikkerhetstiltak 
  

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551330 Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551330 Rehabilitering høydebasseng 2016 
  

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 
  

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet 
  

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

4 320 16 478 16 262 16 046 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551352 Bygging av vei Midtsian - Yttersian 
  

0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk 
  

1 200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

12 960 72 948 71 652 70 356 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-prosjektering 2016 
  

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551375 Nytt høydebasseng - Bergheia 
  

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551383 Utbedring tak Sletta kirke 
  

416 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

5 616 31 611 31 049 30 488 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551391 Flytekai Inntian 
  

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

3 375 18 997 18 660 18 322 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og 

planarkiv 

  
800 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

8 640 79 984 78 256 76 528 
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        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551400 Bygging av kommunale utleieboliger 
  

5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

67 500 324 969 579 063 762 282 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551404 Innkjøp elevpcer 
  

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
  

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

- 

Usorterte tiltak 
  

55 605 000 125 323 500 45 500 000 34 500 000 

    Ny flishugger 
  

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    Ny flishugger - Redusering 
  

-100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

-1 080 -17 836 -17 404 -16 972 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    Redusering universell utforming kirken 
  

-250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

-3 375 -55 738 -54 388 -53 038 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551317 Infrastruktur sentrumsområder 
  

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

54 000 303 950 298 550 293 150 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551343 Hålahauan boligfelt 
  

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

10 800 41 195 40 655 40 115 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551358 Liggekai Sistranda 
  

0 21 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 232 200 885 693 874 083 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget 
  

7 000 000 14 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva 
  

10 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551378 Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kapell 
  

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 
  

6 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 
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        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551430 Morgendagens omsorg - Utbygging 24 

sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger 

  
0 20 556 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 222 005 846 805 835 705 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551431 Gjetøy bru 
  

1 250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

13 500 75 988 74 638 73 288 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551434 Varmesentral Mausund skole 
  

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

21 600 199 960 195 640 191 320 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 
  

417 500 367 500 0 0 

        Renter og avdrag 
  

4 509 45 711 77 583 75 887 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551436 Digital informasjon i hallene 
  

0 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 1 080 17 836 17 404 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 
  

600 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
  

6 480 108 096 123 340 138 152 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 
  

437 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

4 725 43 742 42 796 41 852 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551439 Hovedplan vann 
  

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 
  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551441 Nytt høydebasseng Sistranda 
  

0 8 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551442 Nytt høydebasseng Nordskaget 
  

0 0 9 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551443 Nytt høydebasseng Olaheia 
  

0 0 0 8 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 
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    551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 
  

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda 
  

5 000 000 27 300 000 8 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551446 Avløpsrenseanlegg Hamarvika 
  

0 8 000 000 13 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt 
  

900 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551448 Nytt avløpsanlegg Nesset - del 1 og del 2 
  

0 6 000 000 7 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551449 Sanering avløpsanlegg Flatval, del 1 
  

0 5 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551450 Nytt avløpsanlegg Måsøval 
  

0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551451 Nytt avløpsanlegg Valen 
  

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551452 Sanering avløpsanlegg Sula 
  

0 0 6 000 000 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551453 Sanering avløpsanlegg Dyrøya 
  

0 0 0 13 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551454 Nytt avløpsanlegg Sandvika 
  

0 0 0 2 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551455 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 
  

0 0 0 3 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 

avløpsanlegg 

  
3 500 000 6 000 000 0 0 
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        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551457 Sanering av avløpsanlegg Mausund 
  

0 0 0 6 000 000 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551458 Saneringsplan spredt avløp 
  

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551460 Overtakelse Hamarvik Vassverk 
  

0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 
  

500 000 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

5 400 25 998 40 926 40 386 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551464 Sistien 
  

800 000 800 000 800 000 800 000 

        Renter og avdrag 
  

8 640 41 596 74 120 106 212 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset 

barnehage 

  
100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

1 080 6 079 5 971 5 863 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 
  

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
  

1 080 18 916 36 320 53 292 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter 
  

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
  

2 700 15 198 14 928 14 658 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

    551472 Dyrøy oppvekstsenter - Ny varmesentral som erstatning 

for oljefyring 

  
0 2 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
  

0 21 600 121 580 119 420 

        Andre driftskonsekvenser 
  

0 0 0 0 

 

 

Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune 2017 – 2020 som er romslig. Vi merker oss at en del 

tiltak ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på 

økonomiplanperioden. Vi ber administrasjonen arbeide mere med planperioden (2018- 2020) vinteren og 

våren 2017 hvor formannskapet blir aktivt involvert. 
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Investeringsbudsjettet: 

 

Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 

1 mill i 2018. Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr 250 

000. 

Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya 

kommune, og der en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. 

Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. 

  

Flishugger reduseres med kr 100000. 

  

Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. 

  

Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr 8 125 000 i 2017 og 2 500 000 i 2018. 

Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til 

vedlikehold og oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. 

  

VAR- fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det 

tilstrebes at flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. 

  

Oppvekst 

 

Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset 

barnehage. Redusert økning med kr 566 500. 

Videreføres i langtidsperioden 

  

Midlene til skolefrukt , kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre 

frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. 

Viktig at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. 

  

Helse og omsorg 

 

Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr. 30.000 og livsglede for eldre 

med kr 70.000 for 2017 og ut langtidsperioden. 

  

Familie og helse 

 

Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. 

Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi 

ber om at det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. 

  

Teknisk 

 

Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger 

for en periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla fokus på 

økonomi/ selvfinansierende. 

  

 Rådmannen: 

 

Videreføring av web- utvilklerstillingen ut 2017. Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av 

drift og personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av 2017. 

  

Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

  

Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere 

om låneopptakene kan reduseres. 
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Innsparing på ca kr 580000 avsettes på bufferfond. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannsforslag til vedtak: 

 

Falt enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av Ap: 

 

Rådmannens forslag med følgende endringer/ tillegg fra AP: 

  

Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune 2017 – 2020 som er romslig. Vi merker oss at en del tiltak 

ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på økonomiplanperioden. Vi ber 

administrasjonen arbeide mere med planperioden (2018- 2020) vinteren og våren 2017 hvor formannskapet blir 

aktivt involvert. 

  

Investeringsbudsjettet: 

 

Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 1 mill i 

2018. Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr 250 000. 

Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og 

der en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. 

Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. 

  

Flishugger reduseres med kr 100000. 

  

Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. 

  

Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr 8 125 000 i 2017 og 2 500 000 i 2018. 

Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til vedlikehold og 

oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. 

  

VAR- fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det tilstrebes at 

flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. 

  

Oppvekst 

 

Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset 

barnehage. Redusert økning med kr 566 500. 

Videreføres i langtidsperioden 

  

Midlene til skolefrukt, kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre 

frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. Viktig 

at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. 

  

 

 

Helse og omsorg 

 

Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr. 30.000 og livsglede for eldre 

med kr 70.000 for 2017 og ut langtidsperioden. 

  

 

Familie og helse 
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Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. 

Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi ber om 

at det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. 

  

Teknisk 

 

Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger for en 

periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla. fokus på økonomi/ 

selvfinansierende. 

  

Rådmannen: 

 

Videreføring av web- utvilklerstillingen ut 2017. Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av drift og 

personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av 2017. 

  

Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

  

Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere om 

låneopptakene kan reduseres. 

 
Innsparing på ca kr 580000 avsettes på bufferfond. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avlagt av Martin Nilsen, Aleksander Søreng og Arvid Hammernes. 

 

 

Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av V/H og Frp: 

 

Rådmannens forslag med følgende endringer fra fellesborgerlig gruppe: 

 

DRIFT: 

Rådmann: 

- Arbeidet med miljørettet helsevern ivaretas. 

     

Pleie og omsorg: 

- Livsglede for eldre legges inn med kr 100.000 hvert år i planperioden. 

- Demensteam legges inn med kr 50.000 hvert år i planperioden.    

 

Kultur og næring: 

- Driftstilskudd til Frøya Storhall AS tas ut – innsparing kr 500.000.   

Rådmannen bes legge fram en sak som viser hvordan eventuelle driftstilskudd kan prioriteres brukt til å ha et 

tilbud til de i samfunnet som trenger det mest, f.eks. barn, unge og funksjonshemmede.  Samtidig ønskes 

utredet tiltak om fri anleggsleie for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler.    

    

Teknisk: 

- Ny driftsoperatør VA legges inn - selvkost VAR-områder. 

- Opplæring av deltidspersonell i brannvesenet økes med kr 600.000 til kr 1.000.000 for å 

  tilfredsstille lovkrav i 2017. 

 

Frøya sokn 

Driftsbudsjettet økes med kr 330.000 for å dekke behov for oppjustering med hensyn til nye oppgaver samt pris- 

og lønnsvekst i planperioden. 

 

Alle ovennevnte kostnader dekkes av økt skatteanslag.     

 

 

INVESTERING:  

Boligfelt: 
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Nytt boligfelt på Dyrvik legges inn med kr 10.000.000.          

 

 

VERBAL DEL: 

Gamle videregående skole 

Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på 

Sistranda skole.  Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs. 

 

Omsorgsboliger på Mausund 

Rådmannen bes legge fram en sak om bygging av omsorgsboliger på Mausund.  Det vises til at beboerne på 

Mausund har fremmet ønske om dette.  Tiltaket kan være viktig også ut fra frivillighet og pårørendeomsorg. 

 

Næringsareal 

Rådmannen bes legge fram en sak slik at kommunen så snart som mulig kan ha tilgjengelig næringsareal, også 

areal som ikke er sjønært. 

 

Fiskerinæringen  

Rådmannen bes legge fram en sak på stimuleringstiltak, f.eks. et fiskerifond, som kan sikre rekruttering i 

fiskerinæringa.     

  

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2017 for alle rammeområdene. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2017. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 

inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt 

nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2017. Kommunestyret 

vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd 

til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 

2020. 

 

1.5  Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med 

tilhørende pålagte vedlegg. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

Foreslåtte investeringstiltak som er lagt inn i økonomiplan 2017 – 2020 fremstilles her som foreslås fra 

formannskapet:  

 

 

 

 

Navn på investering: 2017 2018 2019 2020 

Morgendagens omsorg – erverv av areal (fond) 6000       
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Morgendagens omsorg – Utbygging 24 sykehjemsplasser og 48 
omsorgsboliger 

  20500     

IKT anskaffelser – ansatte pc mm (disposisjonsfond) 
Revisor har gitt tilbakemelding på at vi ikke kan bruke lånemidler 
på anskaffelser som ansatte PCer. Foreslår derfor å opprette et 
fond der IKT anskaffelser ut over det normale og ansatte PCer kan 
belastes disposisjonsfondet med inntil 2 000 000 kr. Forventer at 
dette ikke brukes i inneværende år, men over flere år.  

2000       

Ny flishugger 200       

Gjetøy bru – rep. og oppgradering til akseltrykk 30 tonn 
Brua er i dag dimensjonert som gang og sykkelveg. Det har vært 
tungtransport på brua så den er skadet. Kostnadsoverslag for rep. 
og dimensjonering til 30 tonns akseltrykk er innhentet. 

1250       

Asfalt Fillingsneset (inkl. utbedring av veg) 
Grøfting og grusing av veg (svake partier) i forkant av asfaltering, 
samt asfaltering. 

8125       

Asfalt Stølan (inkl. utbedring veg) 
Grøfting og grusing av veg(svake partier) i forkant av asfaltering, 
samt asfaltering. 

  2500     

Varmesentral Mausund skole 
Ny varmesentral som erstatning for oljefyring 

2000       

Asfaltering av uteplass – Nabeita oppvekstsenter 250       

Søppelpresser – Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 
Investere i søppelpresser som komprimerer søppel og reduserer 
volum slik at vi leverer og betaler kun for det vi kaster – 
komprimert avfall levert og betalt pr tonn. Tømmes kun ved 
behov, dvs. når pressa er full. Ingen ukentlig levering og tømming 
av halvfulle søppelcontainere.  

418 367,5     

Brann og redning – prisøkning tankvogn på kr 200`kr 
1 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 2017 

1200       

Flytekai Inntian 
Inkluderer ny flytekai og ny landgang 

312       

Strømsøyler til fordeling, måling og innkreving av strøm i 
fiskerihavn på Sætervågen og på Sistranda, med kortautomat. 

437       

Digitalisering av arkiv – komplettering delingsarkiv og planarkiv 800       

Kommunale bygg -  investeringer 4000 4000 4000 4000 

Kommunale kaier – investeringer 
1 millioner fra budsjettvedtak 2015 for hhv 2017 og 2018 

1000 1000     

Infrastruktur sentrumsområder 
Veg, lys og fortau til storhall(Ørndalsveien), fortau Mellomveien, 
fortau Sørveien. 

5000 
 
 
 

      

Trafikksikkerhetstiltak 
Videreført fra tidligere budsjettvedtak (2015 og 2016) 

500 500 500 500 

Bygging av veg Midtsian  - Yttersian 
3 millioner fra budsjettvedtak 2016, økonomiplanperioden for 
2017. Forlengelse av vei ved boligfelt 

  3000     

Bygging av kommunale utleieboliger 
5 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 
2017-2019 

5000 5000 5000   

Adresseprosjektet – fullføring 400       
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Fullføring av adresseprosjektet 

Dyrøy oppvekstsenter – avsatt 2000 mill kr i 2016 – prosjekt utsatt 
til 2017 (Skole- og barnehagebruksplan) 

2000       

Digital informasjon i hallene   100     

Digitalisering av reklame i idrettshallene 600 100 100 100 

Dyrøy oppvekstsenter 
Ny varmesentral som erstatning for oljefyring 

  2000     

Sikring og oppgradering av Stabben Fort 500 500     

Sistien 800 800 800 800 

Støyhemmede plater og skjerming – Nesset barnehage 100       

Kommunalt hjelpemiddellager 100 100 100 100  

Liggekai Sistranda  
1 mill er brukt i 2016, 21,5 million ble bevilget fra budsjettvedtak 
2015, i økonomiplanperioden for 2017 – dette overføres 2018 

  21500     

Hålahauan Boligfelt – detaljprosjektering, grunnerverv og 
infrastruktur.5 millioner fra budsjettvedtak 2015. Totalbehov 6 
millioner kroner 

1000       

Elev PCer    
Videreført fra tidligere års budsjettvedtak 

500 500 500 500  

  
Investeringsplan for den Norske Kirke – Frøya sokn 

        

Utskifting av tak på Sletta kirke 
0,15 millioner benyttet i 2016, 1,5 millioner fra budsjettvedtak 
2016 er låneopptatt og skal benyttes i 2016. Det er et ytterligere 
behov for 520`kr 

520       

Utvidelse Nordhamarvika gravplass – prosjektering 
 

500       

Rehabilitering taket på Sula kapell 2000       

Rehabilitering Froan kapell   1000     

Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kirker 
0,142 millioner fra budsjettvedtak 2015 (omdisponert til Sletta) 

500       

  
VA 2017 – 2020  
investeringer, komplettert og videreført plan fra 2016 

        

Hovedplan vann 
Det må utarbeides en plan for vann tilsvarende den for avløp 

1000       

Nytt høydebasseng Bergheia 
Utføres i sammenheng med prosjektet vannledning Sistranda – 
Nordskaget. 6 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 8 
millioner 
 

2000       

Nytt høydebasseng Bremnestuva  
2 høydebasseng  
8 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 18 millioner 

10000       

Nytt høydebasseng Sistranda   8000     

Nytt høydebasseng Nordskaget     9000   

Nytt høydebasseng Olaheia       8000 

Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
VAR-Fond 

1500 1500 1500 1500 

Utvidelse Kjerkdalsvatnet – del 2.  
Nytt lager og garasjebygg og ombygging kontorbygg 

5000       
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4 millioner fra budsjettvedtak 2016, totalbehov 9 millioner 

Investering i kommunale avløpsledninger,  
overvannsproblemer, spesielt på Sistranda 
 

3000 3000 3000 3000  

Avløpsutbygging  

 Avløpsrenseanlegg Sistranda 
 del 1, prosjektering og forberedende arbeider 
ledningsnett 

        del 2, infrastruktur og renseanlegg 
        del 3, avsluttende arbeider 

 Avløpsrenseanlegg Hamarvik 
Del 1 prosjektering og forberedende arbeider 
infrastruktur 
Del 2, infrastruktur og renseanlegg 

 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt, kommunal utvidelse av 
renseanlegg 

 Nytt avløpsanlegg Nesset, del 1  
Del 2 

 Sanering av avløpsanlegg Flatval, del 1  

 Nytt(oppgradering) avløpsanlegg Måsøval 

 Nytt avløpsanlegg Valen 

 Sanering av avløpsanlegg Sula 

 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 
avløpsanlegg  

• Sanering avløpsanlegg Dyrøya 

 Nytt avløpsanlegg Sandvika (opprydding spredt avløp) 

 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 

 Sanering avløpsledning Mausund 1+2 
 

  
  
5000 
 
 
 
 
 
 
 
900 
 
 
 
 
 
2000 
 
3500 
 

  
  
  
  
27000 
 
 
8000 
 
 
 
 
6000 
 
5000 
2500 
 
6000 
 

  
  
  
  
  
8000 
 
 
 
13000 
 
 
 
7000 
 
 
 
 
6000 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
13000 
2000  
3000  
 
6000  

Saneringsplan spredt avløp  1000       

Vannledning Skarpneset- Nordskaget 
(siste del av vannledning Sistranda – Nordskaget) 

  1400     

Vannledning Nordhammervika – Bergheia, del 1 7000       

Hamarvik vannverk – overtagelse og integrering   1000     

Utbygging vannledningsnett Frøya 1500 1500 1500 1500 

Rehabilitering høydebasseng (VAR-fond) (3000 i 2016) 3000       

Rehabilitering eternitt(VAR-fond) (1000 i 2016) 1500       
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1.9 Skattevedtak 2017 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr. 150 319 000,00 i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument. 

 

 

Vedlegg: 

1. Verbal del budsjett 2017 med økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 

2020.  

2. Budsjettskjema 1 A 2017 – 2020 

3. Budsjettskjema 1 B 2017 – 2020 

4. Budsjettskjema 2 A  

5. Budsjettskjema 2 B 

6. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2017 – 2020 

7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak  

8. Verbal del fra virksomhetene 

9. Verbal del fra Frøya sokn. 

10. Kunnskapsgrunnlag Frøya kommune 

11. Folkehelseprofil Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens inntekter og utgifter 

Budsjettet for 2017 og handlingsplanprogram 2017 – 2020 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt 

handlingsprogram for 2016 – 2019. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av 

budsjettet for 2016, og som har effekter for 2017 – 2020 er innarbeidet i dette budsjettet.  

 

Frie inntekter 

Budsjettet for 2017 har en driftsramme til fordeling på kr. 284 750 571. For 2016 var driftsrammen på kr. 

274 666 000. Dette er en økning på kr. 10 084 571. Frøya kommune bruker KS sin modell for budsjettering av 

inntekter. 

 

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 1,8 prosent. Deflatoren er satt til 2,5 prosent. Frøya 

kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet tape kjøpekraft for 0,7 prosent for 2017.  

 

Tidligere år har Frøya kommune mottatt tilskudd fra «Distriktstilskudd sør», men pga at Frøya har en distrikts 

indeks på 49 i 2015 faller kommunen ut av kriteriene for å motta tilskudd fra dette tilskuddet. For 2014 hadde 

kommunen en distrikts indeks på 44, og mottok i 2016 2,478 millioner kroner. Distrikts indeksen er et uttrykk 

for graden av distrikts utfordringer i en kommune.  

 

Frøya kommune er imidlertid kvalifisert til å motta veksttilskudd. Befolkningsendringen for Frøya har i 

gjennomsnitt fra 2013 – 2016 vært på 2,12 prosent. Innslagspunktet for veksttilskuddet for 2017 vil være 1,4 

prosent og kommunen vil få 1,982 millioner kroner i veksttilskudd for 2017.  

 

Ordningen med kompensasjon for tap i forbindelse med arbeidsgiveravgift (INGAR) blir avviklet for 2017. 

Kommunen fikk i 2016 kr. 800 000 i slik tapskompensasjon. Regjeringen brukte totalt 400 millioner kroner på 

denne ordningen, og disse midlene vil bli brukt til å finansiere det nye regionsentertilskudd for nye kommuner 

og kompensasjon for redusert basistilskudd til kommuner som slår seg sammen.  
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Driftsresultat 

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 2 852 606. 

Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2017 er på kr. 440 235. Foreslåtte driftstiltak for 2017 vil ha 

en kostand på kr. 2 412 371. 

 

Lønn og pris 

Effekten av lønnsoppgjøret for 2016, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2017. For mellomoppgjøret i 

2017 er det lagt inn 3 millioner kroner. Lønnsveksten er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjettet. 

 

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2017 settes for KLP til 19,02, for 

sykepleiere i KLP 19,26 og for SPK til 11,45 prosent. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 prosent.  

 

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 414 745,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2017, lik sum som for 2016.  

 

Låneopptak og renteforutsetninger 

Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 

286 028 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14 875 507 tilknyttet de nye investeringene i 

fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være på kr. 1 102 385 493 

 

Oversikt i tusen:  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Lån IB 794 460 813 174 859 988 962 702 987 791 

Nye lån   44 926  74 510 133 718   56 900   40 900 

Avdrag   26 212  27 695   31 003   31 811   32 095 
 

Kommunens rentekostnader beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:  

  2017 2018 2019 2020 

Lån flytende 
rente 

1,85 1,30 1,55 2.05 

Lån fast rente 3,60 3,60 3,60 3,60 
Inntektsforutsetninger 

Vekst i frie inntekter for 2017 er som foreslått i statsbudsjettet for 2017. Skatteinngangen for Frøya 

forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.  

 

Kapitalfond 

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kroner ble i sin helhet 

investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2017 og økonomiplanperioden for 2017 – 2020 med 7 millioner 

kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjettet for 2017 er det fulgt samme avsetning som for 2016 med 

kr. 1 880 485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal 

utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Rådmann vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområde 

nøye, da området er vanskelig å prognostisere.  

Kommunen hadde pr 31.10.16. kr. 165,6 millioner i kapitalfond og disposisjonsfond. Avkastningen i 2015 ble 

på 7 millioner kroner.  

 

Avkastning pr oktober 2016 er på 3,4 prosent hos porteføljen hos Grieg Investor, som de anser som meget bra 

hensyntatt bankrente og et litt turbulent år i finansmarkedet. Gjennomsnittlig avkasting pr år siste 10 pr er på 

8,36 prosent på aksjefond og 4,91 prosent på rentebærende papirer hos Grieg Investor. Budsjettert avkastning 

for 2017 er på 4,2 prosent.  

 

Prioriteringer 

Rådmannen har, for budsjett 2017, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. 

Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer eller omprioriteringer innenfor 

rammeområdene.  
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Kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for prioriteringer av nye tiltak. 

 

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak på rammeområdene for 2017:  

 

Rådmann:  

 Videreføre web-utvikler i 100 prosent i 2017.  

 Valgutgifter til Stortingsvalg 

 Senkning av inntekter til salgs og skjenkeavgifter.  

 Skolefrukt 

 Satsning reduksjon sykefravær 

 Utbygging mobil og bredbånd 

 Etablering av forvaltningskontor 

 Økning kommunelegestilling  

 Driftsfond IKT 

 

Oppvekst:  

 Økt assistentstilling Nordskag oppvekstsenter 

 Økning stillinger opprettelse av ny avdeling ved barnehagen Nordskaget 

 Økt bemanning SFO Sistranda skole.  

 Økt bemanning til barn med store behov – Sistranda skole. 

 Reduksjon inntektskrav til kulturskolen.  

 

 

 

 

Helse og omsorg:  

 Realistisk budsjett legekontor.  

 Betaling barn i institusjoner 

 Akuttberedskap barnevern 

 Økt ramme for omsorgslønn 

 

Kultur og næring:  

 Realistisk budsjett for kultur- og kompetansesenter 

 Sommerjobb for ungdom 

 Hjem for en 50 lapp og 100 lapp.  

 Tilskudd Frøya Storhall AS 

 

Teknisk: 

 Styrking brann og redning 

 Renholder Frøyahallen 

 Renholder ny brannstasjon 

 Brøyteberedskap 

 Saksbehandler tilsyn, VAR og byggesak.  

 Prosjektledelse for investeringstiltak.  

 

 

Vurdering: 

 

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig 

perspektiv, særs med innvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt en sterk sysselsettingsvekst 

drevet av havbruksnæringen. Befolkningsøkningen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Nettotilflytting til 

Frøya var i 2015 på 3,6 prosent av befolkningen. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og 

innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både 

med hensyn til kapasitet og kvalitet.  

 

Frøya kommunes visjon og overordnede mål i samfunnsplanen er svært ambisiøse. For å nå disse målene i 

årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det arbeids på, og hvordan vi 
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samhandler med innbyggerne. Ut fra dette må det tas kloke valg, sammen, på hvordan vårt tjenestetilbud skal 

løses fremover.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – plansystem.  
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FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:
Møtested:

Kommunestyresalen,
Frøya herredshus

Møtedato:
24. 11.2016

IVIøtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
10:00-14:00 23 av 23

Frå og med sak:
Til og med sak:

192/16
205/16

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2015 - 2019

Arbeiderpartiet:

Berit Flåmo
Kristin Reppe Storø
Pål Terje Bekken
Gunn Heidi Hallaren

Torbjørn Måsøval
Geir Egil Meland
Vida Zubaite-Bekken
Heidi Taraldsen

Sigmn Sumstad Sørdal
Ann Kristin Kristoffersen

Åme Ervik

Helge Borgen

Sosialistisk Venstreparti:
Ola Vie

Fremskrittspartiet:

Aleksander Søreng
Hans Kristian Werkland

Bjørnar Gisle Grytvik

Høyre:

Martin Nilsen

Remy Strømskag

Senterpartiet:

Knut Arne Strømøy

Venstre:

Arvid Agnar Hammemes
Ola Agnar Grønskag
Halgeir Arild Hammer
Harald Ole Aursøy

Faste representanter med forfall:

Arbeiderpartiet:

Pål Terje Bekken
Heidi Taraldsen

Sigmn Sumstad Sørdal
Åme Ervik

Vararepresentanter som møtte:

Arbeiderpartiet:
Randi Rabben

Sveinung Gundersen
Roar Hammemes

Gustav Gjevik

Venstre:

Robert Kløven



Merknader:

l. Orientering frå Kyst Norge v/Laila Støen og leder i Næringsforeningen Torill
Pettersen.

2. Ola Vie ble enstemmig valgt som sette varaordfører.
3. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
4. Arvid Hammemes og Halgeir Hammer ble enstemmig innvilget permisjon frå kl.

12. 05. Robert Kløven tiltrådde møte Kl 12. 05.

Underskrift:

lent Flåmo

Ordfører

5|^^05-
Bjørnar Gisle Grytvik,
Protokollunderskriver

a^^

^\0^ S^f^^CtU^
Siv-Tove Skarshaug ^J

Sekretær



HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 24. 11.2016

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Innhald

192/16 16/3355
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 27. 10.16

193/16 16/3359
REFERATSAKER

194/16 16/2892
SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 3

195/16 16/2752
MORGENDAGENS OMSORG, TRINN 2 - HELDØGNSOMSORGEN

196/16 16/3223
SLUTTREGNSKAP NABEITA OPPVEKSTSENTER

197/16 16/3222
SLUTTREGNSKAP NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

198/16 16/3263
BARNEVERNTJENSTEN

199/16 16/3219
BUDSJETTJUSTERING - SKATTEINNTEKTER 2016

200/16 16/3218
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 JUSTERING AV
LÅNEOPPTAK

201/16 16/2690
FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA
KOMMUNE FOR 2017

202/16 16/3220
ØKNING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVER

203/16 16/3362
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018

204/16 16/3358
RÅDMANNS ORIENTERING

205/16 16/3357
ORDFØRERS ORIENTEMNG



192/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 27. 10.16

Vedtak:

Protokoll frå møte 27.10.16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 27. 10. 16 godkjennes som framlagt.

193/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

194/16
SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 3

Vedtak:

l. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at
kommunestyret forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan til
behandling og vedtak i løpet av februar 2017.

3. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
forutsetter at dette alternativet ikke utredes videre.

Enstemmig.

Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebruksplana en vurdering av om tomta der gamle
videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole.

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmet av V/H/Sp/Frp:

«Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på
Sistranda skole. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs.»

Fait med 10 mot 13 stemmer avgit av Ap/Sv.

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmt av AP/Sv:

«Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebmksplana en vurdering av om tomta der gamle
videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole»

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer avgitt av V/H/Sp/Frp.

Hovedutvalgets innstilling til vedtak:

l. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at kommunestyret
forventer å fa et samlet forslag til revidert skole- og bamehagebruksplan til behandling og vedtak i løpet av
febmar2017.

3. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
fomtsetter derfor at dette alternativet ikke utredes videre.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

4. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

5. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl. a. innebærer at kommunestyret
forventer å fa et samlet forslag til revidert skole- og bamehagebruksplan til behandling og vedtak i løpet av
febmar2017.

6. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
forutsetter derfor at dette alternativet ikke utredes videre.

195/16
MORGENDAGENS OMSORG, TRINN 2 - HELDØGNSOMSORGEN

Vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.
2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:

a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.
Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.
3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.

Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvenser.
4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for

heldøgns omsorg, får det.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11.16:

Følgende forslag til nytt pkt. til vedtak blefremmet av V/H/Sp/Frp:

«Kravet frå øyrekka om oppføring av omsorgsboliger i Mausund støttes. Dette innarbeides i prosjektet. Det
vises til uttalelse frå eldrerådet og brukerrådet»

Fait med 9 mot 13 stemmer avgitt av Ap/Sv.

Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.
2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:

a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.
Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.
3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.

Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvenser.
4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for heldøgns

omsorg, får det.

196/16
SLUTTREGNSKAP NABEITA OPPVEKSTSENTER

Vedtak:

Sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter med en totalkostnad kr 63.053.612 inkl. mva. godkjennes.

Kommunestyret er kritisk til at planlegging og gjennomføring av prosjekter ikke er kvalitetssikret med
hensyn
til økonomi, jfr overskridelse på vel 9 millioner, samt tilleggsbevilgning underveis på 5 millioner.
For fremtiden kreves det at rådmannen har verktøy som kvalitetssikrer investeringsprosjektene.
I denne saken har ikke rådmannen fulgt eget økonomireglement, som tilsier at sluttregnskap skal
fremlegges 6 mnd etter ferdigstilt prosjekt.

Sluttregnskap skal for fremtiden fremlegges til politisk behandling i henhold til økonomireglementet

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmet av Ap/Sv:

«Kommunestyret er kritisk til at planlegging og gjennomføring av prosjekter ikke er kvalitetssikret med hensyn
til økonomi, jfr overskridelse på vel 9 millioner, samt tilleggsbevilgning underveis på 5 millioner.
For fremtiden kreves det at rådmannen har verktøy som kvalitetssikrer investeringsprosjektene.
I denne saken har ikke rådmannen fulgt eget økonomireglement, som tilsier at sluttregnskap skal fremlegges 6
mnd etter ferdigstilt prosjekt.

Sluttregnskap skal for fremtiden fremlegges til politisk behandling i henhold til økonomireglementet»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet forNabeita oppvekstsenter med en totalkostnad kr 63.053.612 inkl. mva. godkjennes.



197/16
SLUTTREGNSKAP NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Vedtak:

Sluttregnskapet for Nordskag oppvekstsenter med en totalkostnad kr 46. 831. 055 inkl. mva. godkjennes.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet for Nordskag oppvekstsenter med en totalkostnad kr 46. 831. 055 inkl. mva. godkjennes.

198/16
BARNEVERNTJENSTEN

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å dekke de ekstraordinære utgiftene til barneverntjenesten (utgifter til statlige
instutisjoner) på kr l. 200 000 gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo pr 31. 10.16 på disposisjonsfondet er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å dekke de ekstraordinære utgiftene til bamevemtjenesten (utgifter til statlige
instutisjoner) på kr l. 200 000 gjennom bmk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo pr 31. 10. 16 på disposisjonsfondet er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

199/16
BUDSJETTJUSTERING - SKATTEINNTEKTER 2016

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre skatteinngangen for 2016 frå 143 910 000 kr til 158 710 000 for 2016.
Kommunestyret avsetter kr 10 000 000 til disposisjonsfondet frå den økte skatteinngangen og foretar
følgende justeringer til budsjettet for 2016.

Virksomhet Tekst Opprinnelig
budsjett

Justert budsjett Endring

Rammeområdet rådmann
Rådmann Private

barnehager
17116114 18616114 l 500 000

IKT avdeling IT-Utstyr 75000 575 000 500 000
IKT avdeling Sporadisk

bistand

295 000 595 000 300 000

Rammeområdet Helse og omsorg
Frøya legekontor Legetjenester 100 150 l 800 150 l 700 000
Fellesadm

funksjonshemmede
Refusjon frå
staten

10 000 000 12 500 000 - 2 500 000



Pleie og omsorg Vikartjenester 90000 2 590 000 2 500 000
Rammeområdet Teknisk

Tekniske tjenester Utrykning
brannvesen og
brannøvelser

573 732 l 073 732 500 000

Tekniske tjenester Annen lønn og
trekkpliktige
godtgjørelser

438 132 738 132 300 000

Rammeområdet inntekter

Frie inntekter Skatt på inntekt
og formue

-143 910 000 -158 710 000 - 14 800 000

SUM -135 221 872 - 145 221 872 -10 000 000

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre skatteinngangen for 2016 frå 143 910 000 kr til 158 710 000 for 2016.
Kommunestyret avsetter kr 10 000 000 til disposisjonsfondet frå den økte skatteinngangen og foretar følgende
justeringer til budsjettet for 2016.

Virksomhet Tekst Opprinnelig
budsjett

Justert budsjett Endring

Rammeområdet rådmann
Rådmann Private

barnehagar
17 116 114 18616114 l 500 000

IKT avdeling IT-Utstyr 75000 575 000 500 000
IKT avdeling Sporadisk bistand 295 000 595 000 300 000
Rammeområdet Helse og omsorg

Frøya legekontor Legetjenester 100150 l 800 150 l 700 000
Fellesadm

funksj onshemmede
Refusjon frå
staten

10 000 000 12 500 000 - 2 500 000

Pleie og omsorg Vikartjenester 90000 2 590 000 2 500 000
Rammeområdet Teknisk

Tekniske tjenester Utrykning
brannvesen og
brannøvelser

573 732 l 073 732 500 000

Tekniske tjenester Annen lønn og
trekkpliktige
godtgjørelser

438 132 738 132 300 000

Rammeområdet inntekter

Frie inntekter Skatt på inntekt
og formue

-143910000 -158710000 - 14 800 000

SUM - 135 221 872 - 145 221 872 - 10000000

200/16
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016
JUSTERING AV LÅNEOPPTAK

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2016 frå 34 686 000 kr til
24 326 000 kr.

Enstemmig.



Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2016 frå 34 686 000 kr til 24 326 000 kr.

201/16
FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2017

Vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

. Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett
vedtatt av Stortinget.

. Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3,5 %.

. Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.

. Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.

. Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %.

. Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %.

Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 %.
Embalasje er inkludert.

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.
Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %.
Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3,5 %

Enstemmig.
. Billettpriser ved Frøya kino økes ikke.

Vedtatt med 21 mot l stemme.

. Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes
med 3,5 %.

. Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i
henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp,
slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en generell
avgiftsøkiiing og endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak:

. Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2, 7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på
høring i perioden 21. 10. 16 - 04. 11. 16.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til endring under pkt. 3 ble fremme! av V/HSp/Frp:

«Billettpriser ved Frøya kino økes ikke»

Vedtatt med 21 mot l stemme avgitt av Rep. Helge Borgen.

Forslag til vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett vedtatt
av Stortinget.
Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3, 5 %.
Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.
Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.
Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %.
Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3, 5 %.
Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3, 5 %. Embalasje er
inkludert.

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.
Egenandel for trygghetsalann økes med 3,5 %.
Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3, 5 %
Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %.
Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med
3, 5 %.
Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i henhold
til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbmk, vann, avløp, slam,
feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en generell avgiftsøkning og
endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak:

. Brannvem/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.

4. Forslag til betalingssatser og gebyn-egulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på høring
iperioden21. 10. 16-04. 11. 16.

202/16
ØKNING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVER

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at fastavgiften på graver endres slik:
Graver O - 50 år økes frå kr 45 til kr 100 pr år.
Graver 51 - 60 år økes frå kr 65 til kr 100 pr år.
Graver 61 - 70 år økes frå kr 100 til kr 200 pr år.
Graver 71 - 80 år er uendret på kr 200 pr år.
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Avgiften blir endret med virkning frå 01. 01.2017

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at fastavgiften på graver endres slik:
Graver O - 50 år økes frå kr 45 til kr 100 pr år.
Graver 51 - 60 år økes frå kr 65 til kr 100 pr år.
Graver 61 - 70 år økes frå kr 100 til kr 200 pr år.
Graver 71 - 80 årer uendret på kr 200 pr år.

Avgiften blir endret med virkning frå 01.01.2017

203/16
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018

Vedtak:

l. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter
følgende forslag til revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

l. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

D Styring og internkontroll
D Bruk av avvikssystem
D Barnevern - kvalitet og saksbehandling
D Næringsutvikling
a Kulturplan 2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må
kommunestyret godkjenne dette.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter følgende forslag til
revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

l. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

. Styring og internkontroll

. Bruk av avvikssystem

. Barnevern - kvalitet og saksbehandling
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. Næringsutvikling

. Kulturplan2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne
dette.

204/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Sertifisert som Uvsgledesykehjem, gratulerer til de som har jabbet dette fram.

Forvaltningskontoret 2 ansatt - Randi Rabben som leder og Tina Hammer.

. Medarbeiderundersøkelse, lOfaktor, er gjennomført. Svarprosent på 85. Resultater for Frøya
kommune ligger over landsgjennomsnitt på 8 faktorer, likt på 2. Det er gjort en gjennomgang i
lederforum, hver virksomhetsleder skal jobbe videre i egen enheter.

. Veiledningskorps - invitasjon via Fylkesmannen. Startsamling i Oslo den 6. og 7. desember.
Alt dekkes av Utdanningsdirektoratet. Passer inn i vårt løp. Ungdomstrinn i utvikling avsluttes nå, nye
mål frå skoleeier/HDF er sått. Resultatene skal være på minimum landsgjennomsnitt i 2010.

. Ferske resultater frå nasjonale prøver:
Resultatene måles innenfor 5 nivåer, der l er dårligst(lavest) og 5 er høyest. Prøvene viser at vi er på
landsgjennomsnittet i lesing og regning, og at vi har løftet en stor elevmasse frå nivå 1-2 til nivå 3-4. Det er
bedring også i engelsk. Resultatene er spesielt gledelig i regning, der vi nå har så godt som ingen elever på
laveste mestringsnivå. Vi har også sett på de nasjonale prøvene på S.trinn, og trenden der er likelydende.
Dette kommer som et resultat av systematisk arbeid på skolene.
. Øyrekka folkehøyskole. Styringsgruppen har enstemmig valgt Mausund som lokalitet. Det jobbes
nå med å engasjere studenter frå Trondheim i arbeidet med å utarbeide profil og deler av
salgdokumentasjon som skal vedlegges søknaden. Frist for innsending av søknad er l. april.

Valg av leverandør til kontroll av salgs- og skjenkekontroller. Årsaken til at kommunen gikk ut
på anbudsrunde med kontrollfunksjonen på salgs- og skjenkekontroller er «lov om offentlige
anskaffelser» og at kommunen er pålagt å konkurranseutsette slike tjenester.
Frøya kommune ble gjort oppmerksom på at Nordfjeldske Kontroll AS ble anmeldt, men at saken ble
henlagt frå politiets side. Kommunen, som objektiv part må forholde seg til fakta, og i sin vurdering av
kontrollørselskapet har kommunen lagt til grunn at saken er henlagt, og at intet straffbart har skjedd.
Frøya kommune har tillit til Nordfjeldske Kontroll AS som kommunens kontrollør på salgs - og
skjenkekontroller, og forventer i fortsettelsen at selskapet følger opp ihht til avtaler som kommunen har
inngått.

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Budsjett 2016, salg av kommunale bygg. Hvordan går den saken? Salg av
Eldreboligene på Nordskag?

Det har tatt tid å fa omplasert de som bodde der. I tillegg er det anbefalt å
seksjonere før salg, megler er på saken.

Vil ha en fortgang i saken ang. salg av kommunale boliger? Og spesielt
Eldreboligene på Nordskag.

På Nordskag jobbes det med seksjonering og megler er på saken.
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Rep. Harald Aursøy:

Rådmann:

Rep. Kristin R. Storø:

Rådmann:

Rep. Remy Strømskag:

Rådmann:

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Ordfører:

Grønne konsesjoner. H va skal egentlig de pengene gå til? Kan ikke se at
dette vil føre til flere arbeidsplasser. Har Fylkesmannen sått begrensninger
på hvor pengene skal brukes?

Midlene som Frøya kommune mottok i forbindelse med de grønne
konsesjonene oppleves av flere, inkludert formannskapet vanskelig å
behandle. Dette skyldes at midlene Frøya kommune mottok i denne
forbindelse er definert som uvanlig, vesentlig og uregelmessig frie inntekter,
som gjør at midlene skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Rett etter at
midlene ble mottart forhørte Frøya kommune seg om disse midlene kunne
brukes i f.eks. næringsfondet, men fikk svar av fylkesmannen at midlene
ikke kan benyttes til næringstilskudd i form av ren næringsstøtte. Tidlig i
2016 undersøkte også rådmannen om midlene kunne brukes til utarbeidelse
av søknaden til folkehøgskolen, men ble da henvist slik : «IGKRS
regnskapsstandard nr 4 - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet (se pkt 3-7) heter det at utgifter til prosjektering av
en konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter. Arbeid med å
skrive søknad og en generell utredning om mulig folkehøgskole er imidlertid
å betrakte som ordinær driftsutgifter. » Det er under disse retningslinjer
rådmannen må rådføre øyrådet og formannskapet om benyttelse av midlene.
Kommunen har dessverre ikke anledning til å omgå disse betingelsene ved å
selv omdefinere formålet.

Hva skjer på Siholmen ang. Brannstasjonen som skulle være ferdig på
januar.

Rådmann har sjekket ut svar på spørsmålet etter møtet, alle avtaler og
formaliteter er på plass. Selve bygget er bestilt.

Når blir veiskiltingen ferdig?

Bevilget budsjett er bmkt opp pga lang prosess og mange endringer
underveis. Det ligger inne forsalg på kr. 400. 000, - i budsjett for 2017 for å
ferdigstille.

Fiskerikaia på Sistranda. Kommunen må sette på strøm så kranen som står
der blir tatt vare på.

Rådmannen sjekket opp dette rett etter møtet. Kranene er tatt ned.

Frøya kommune stengte strømmen p. g.a. store utgifterfor for kommunen.
Det vil bli investert i bokser der hver enkelt får betale for det de bruker.
Dette er lagt inn i budsjett for 2017.

205/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Sertifisering av livsglede sykehjemmet vårt den 17. november. Gratulerer!

. Brev til Fylkesmann vedrørende kommunereformen frå Ordførerne på Hitra og Frøya, brevet via
mail ble omdelt.

. Uoffisiell åpning av Frøya storhall 23. november, en suksess.

. Innbyggertallet er nå 4913 stk.
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FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfald

Fylkesmann i Sør Trøndelag

v/ Brit Skjeldbred
v/Alf-PetterTenfjord

Deres ref. Vår ref.
16/3418

Arkivkode

034
Sted, dato
Sistranda, 23. 11.2016

SVAR PÅ TILLEGGSTILRÅDNING FRÅ FYLKESMANN I FORBINDELSE MED
KOMMUNEREFORMEN.

Hitra og Frøya kommune hadde dialogmøte måndag den 21. november i forbindelse med
utfordringen fylkesmann ga i sin tilrådning den l. oktober.
På møtet deltok begge ordføreme og rådmennene.

I møtet framkom det at ingen av partene opplever det som at det er noe reelt gmnnlag for og
gjenoppta forhandlingene om eventuell sammenslåing. Når et slikt reelt gmnnlag mangler, så
vil forsøk på nye forhandlinger lett føre til tap av energi, og det kan føre til unødig splid og
feil fokus.

Begge kommuner har en positiv utvikling og et stort potensiale, noe som særlig skyldes vår
beliggenhet ut mot havet og vår posisjon innen de marine og maritime næringer. I så måte
tillater vi oss å anse både Hitra og Frøya som viktig for både Trøndelag og nasjonen Norge.

Vi vil nå i samarbeid forberede oss på konsekvensene og utfordringene som følger av
kommunereformen og regionreformen. Hemnder ser vi at selvforsterkende og ytterligere
sentralisering vil bli enda viktigere å definere og prioritere som en «felles kamp» for å
motvirke. Dette, sammenholdt med vår geografiske beliggenhet og vår vekst både i
innbyggertall og næringsliv, vil vi som politisk ledelse ha og ta et spesielt ansvar for å følge
opp.

MVH

Ole Haugen
Ordfører

Hitra kommune

Berit Flåmo

Ordfører

Frøya kommune
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/3574    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll KS  Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.16 

 

Saksopplysninger:   
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Til stede:  
34 delegater fra fylkeskommunen og kommunene i Sør-Trøndelag. 
 
 
 
 
Fra administrasjonen:  

Ole Gunnar Kjøsnes, Åse Aspås og Eva Ingebrigtsen Lauglo 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKLISTE Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 10.11.2016 kl. 13:00 Side 

Saksfremlegg 

16/5 15/01675-14 KSST - på vei mot et felles Trøndelag 2 

16/6 16/02146-1 KSST - Tjenestestruktur Trøndelag politidistrikt - høring 2 

16/7 16/02182-1 KSST Nasjonale reformer og forventninger til kommunene 4 

16/8 09/02281-18 KSST - statens håndtering av flyktningsituasjonen og 
kommunenes utfordringer 

6 

16/9 16/02239-1 KS ST Ungdomssatsing på Hysnes Helsefort 7 
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Saksfremlegg 

16/5 KSST - på vei mot et felles Trøndelag 

 

 
 
Vedtak 

Uttalelse fra Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag: 
 

1. KS Sør-Trøndelag ønsker med sin kunnskap og møteplasser og bidra til en balansert 
utvikling i det nye fylket. Det skal legges vekt på en god samhandling mellom 
distriktene, byene og Trondheim for å gjøre Trøndelag sterkere. Målet er en region 
med livskraft, bærekraft og konkurransekraft. Dette gjøres gjennom visjons- og 
fylkesplanprosessen. 

 
2. KS Sør-Trøndelag forventer at folkevalgte regioner gis oppgaver og virkemidler som 

gir tilstrekkelig legitimitet og posisjon til å kunne utøve en samordnende rolle som 
regional utviklingsaktør. Fylkesmøtet vil i denne sammenhengen bl.a. peke på 
betydningen av at de regionale utviklingsmidlene ikke reduseres 

 
3. Det arbeides i retning av å få på plass et felles fylkesstyre for Trøndelag etter valget i 

2019, med tilpassinger fra nå av 
 

4. Det arbeides i retning av å få på plass et felles rådmannsutvalg for Trøndelag så snart 
som mulig 
 

5. Plan for KS Sør-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag for 2017 bør i størst mulig grad 
samordnes 
 

 
 
 
 
 
 
16/6 KSST - Tjenestestruktur Trøndelag politidistrikt - høring 

 
 
Sissel Trønsdal fremmet følgende endringsforslag til i 7. ;┗ゲﾐｷデデぎ SWデデ ｷ ﾉ┞ゲ ;┗ぐく ;ﾐSヴW ゲWデﾐｷﾐｪぎ 
  

«Politistasjon Sør (Heimdal) skal dekke store deler av Trondheim. For å få en tilstrekkelig lokal 

forankring, og tilfredsstillende responstid i fjellregionen, må det etableres et tjenestested sentralt i 

forhold til de 6 kommunene i Gauldalen.» 

Forslaget falt med 12 mot 22 stemmer. 

 

Sissel Trønsdal fremmet følgende alternative tilleggsforslag til 7. avsnitt:  

«Faglige vurderinger må legges til grunn for lokalisering av Politistasjon Sør - samt vurdering opp mot 

kollektivdekning.» 

Forslaget falt med 10 mot 24. 
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Avstemming av hele uttalelsen: vedtatt med 32 mot 2 stemmer. 

 
 
Vedtak 

 
Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag viser til Politimesteren i Trøndelag sin «Tilråding om Effektivisering av 
tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag». 
 
Fylkesmøtet er svært opptatt av politiets rolle som en viktig del av samfunnsstrukturen i Norge, og 
det er svært viktig å opprettholde og styrke politiets sterke posisjon i befolkningen. Med et stadig 
mer sårbart samfunn, klimaendringer med økende frekvens av ekstremvær og ras, med Trøndelag 
som senter innenfor forskning og utvikling, etableringen av Norges eneste kampflybase, 
vindkraftutbygging, en havbruksnæring i stadig økende vekst, og med store endringer i samfunns-
strukturene for øvrig, vil behovet for et synlig, operativt og tilgjengelig politi med tilstrekkelig 
kapasitet være viktigere enn noen gang.    
 
Etter KS Sør-Trøndelag sin oppfatning synes politimesterens tilråding å sette for ensidig fokus på å 
legge til rette for politiets evne til å løse de store og kompliserte sakene. KS Sør-Trøndelag er 
bekymret for tilfredsstillende responstid ved alvorlige ulykker og hendelser og det forebyggende 
arbeidet, samt behovet og synlighet og lokal tilstedeværelse. Sett i forhold til alle tidligere 
utredninger om politiets rolle og oppgaver, erfaringene fra tilsvarende omorganiseringer av politiet i 
Danmark og Sverige og ikke minst de politiske føringene i Stortingsproposisjon 61 i 
Nærpolitireformen, er det liten tvil om at fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, og lokal 
tilstedeværelse er av avgjørende betydning for at politiet skal lykkes med sitt svært viktige 
samfunnsoppdrag.  
 
Politiet har i fremtiden både behov for lokal mobilisering og sentral samordning av politiets ressurser, 
der blant annet en sentral IKT-strategi og gode IKT-systemer er viktig. Selv om en del effekter kan tas 
ut gjennom strukturendringer, må også øvrige virkemidler drøftes slik at man ikke styrker det ene 
fokusområdet på bekostning av andre prioriterte områder.  
 
Politimesterens tilråding har styrket seg ved å ta inn et alternativ 2 i sin innstilling, der 
tjenestestedene Lierne, Rissa og Hemne foreslås opprettholdt. Tilrådingen slik den er fremlagt, 
forholder seg imidlertid i for stor grad til dagens kommunegrenser. Kommunene er i sluttfasen av en 
reform der ny kommunestruktur skal besluttes av Stortinget våren 2017. Det nye kommunekartet i 
Sør-Trøndelag vil innebære at det blir betydelig færre kommuner enn i dag. Ordningen med regionale 
tyngdepunkt vil bidra til å definere regionale sentra ytterligere. Etter KS sin oppfatning har politiet en 
naturlig tilstedeværelse i de nye regionale sentrene, som kommunene er i ferd med å definere 
gjennom kommunereformen. KS ber om at politimesteren tar nødvendig hensyn til dette i sitt videre 
arbeid med politireformen, noe innebærer å sikre tjenestestedene i Hemne og Åfjord. 
  
Oppsummert synes det å være liten tvil om at strukturendringene som foreslås bedrer politiets 
etterforskningsevne. Samtidig er heller ikke tvil om at beredskapsevnen ved ulykker og uønskede 
hendelser, samt politiets forebyggende evne blir redusert. I så måte kan det synes merkelig at de 
kompenserende tiltakene overfor disse områdene i stor grad legges til politikontakten. En funksjon 
som foreløpig ikke er opprettet, definert eller presentert, hverken overfor kommunene eller i 
politimesterens tilråding. KS Sør-Trøndelag vil uttrykke at politikontakten ikke kun blir en person som 
reiser rundt i møter, men at ordningen utvikles til å fylle en rolle som både leder og tjenesteyter for 
nærpolitiet i sin kommune. 
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Sett i lys av de store avstandene innenfor en del av tjenesteenhetene i Sør-Trøndelag, ber KS  Sør-
Trøndelag om at Politimesteren etablerer en tjenestestedstruktur i Sør-Trøndelag som i større grad 
ivaretar kravene som er satt til responstid, dette gjelder særlig i fjellregionen og på Nord-Fosen. 
Politistasjon Sør bør som følge av dette legges sør for Trondheim i en av de seks kommunene som 
inngår i tjenesteenhet Gauldal. Tjenesteenhet Gauldal bør avgrenses i nord til og med Melhus. Dette 
er med på å sikre større grad av lokal forankring av nærpolitiet, utfordringsbildet i distriktet ivaretas 
på en bedre måte og det bidrar til å bøte på de svært lange avstandene sørover i fylket, uten at 
responstiden i retning Trondheim blir skadelidende.  
 
KS Sør-Trøndelag vil understreke viktigheten av at det bor politifolk i lokalsamfunnene, noe som både 
bidrar til nærhet mellom politi- og lensmannsetaten og befolkningen. Videre ber KS om at 
politimesteren involverer kommunene i fortsettelsen av arbeidet med nærpolitireformen. 
Vi viser for øvrig til høringsuttalelser fra den enkelte kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
16/7 KSST Nasjonale reformer og forventninger til kommunene 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 

 

Nasjonale helsereformer og forventninger til kommunene. 
 

Nasjonale helsereformer legger til grunn at kommunene tar et større ansvar i utviklingen av 
pasientens/brukerens helsetjeneste. Begrunnet med demografisk utvikling, endret sykdomsutvikling i 
befolkningen og økt mulighet for behandling, er det behov for endringer i framtidas 
kommunehelsetjeneste. 
 
Konsekvensen er nye og til dels komplekse oppgaver overført til kommunene fra 
spesialisthelsetjenesten, samt økt vekt på tverrfaglig helsefremmende arbeid i et samarbeid med 
mange aktører.  
 
Større kommunalt ansvar må følges opp med gode rammebetingelser  

Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag er enig i beskrivelsen av utfordringsbildet som ligger til grunn for 
dette, siden innføring av samhandlingsrefomen 2012, og er også enige i hovedretningen på 
reformene. Mer krevende arbeidsoppgaver forutsetter imidlertid tilgang på kompetanse og utstyr for 
å gjennomføre behandlingsmåter som tidligere ble utført på sykehusene. Fylkesmøtet forventer 
derfor at reformene følges opp med bevilgninger som setter kommunene i stand til å løse 
oppgavene, både kompetansemessig og økonomisk. 
 
Samspill med spesialisthelsetjenesten 

Framtidas helsetjenester forutsettes utført i et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene og 
kommunene. Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag har en forventning til spesialisthelsetjenesten om at 
kommunene involveres i utformingen av sykehusets utviklingsplaner, at funksjoner i 
spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned med tanke på overføring til kommunene før 
mottaksapparatet er på plass i kommunene og at spesialisthelsetjenesten bidrar med veiledning og 
kompetanse ved oppgaveoverføring. 
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Psykisk helse og rus 

Kommunene har et omfattende ansvar for personer med rus-/psykiske problemer. Tjenestene skal 
samarbeide godt, mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende 
tilbud. Fylkesmøtet ser det som positivt at ordningen med kommunal betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern er utsatt. Fylkesmøtet ber også om at saken om 
øyeblikkelig hjelp for pasienter innenfor rus og psykiatri blir utsatt til en forhandler fram en avtale 
mellom helseforetaket og den enkelte kommune, der ansvarsstillingen er tydelig og klargjort. 
Gjennom samarbeidsavtalen mellom kommunene og St. Olavs Hospital er det bygd solide strukturer 
for samarbeidet både faglig og på strategisk politisk og administrativt nivå. Fylkesmøtet mener at 
dette er kjente samarbeidsstrukturer det bør bygges videre på for å løse oppgavene også innenfor 
psykisk helse og rus.  
 
Felles IKT-løsninger 

Fylkesmøtet ser med tilfredshet på at prosjektet «Helseplattformen» er blitt pilot i et nasjonalt 
prosjekt med tanke på felles IKT-løsninger for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
Prosjektet er et godt eksempel på nødvendig samarbeid mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Fylkesmøtet synes det er bra at Trondheim kommune har tatt  en 
«førerrolle» i dette, men vil også peke på at det må sikres god dialog med de øvrige kommunene i 
Midt ʹNorge. Dette både med tanke på innflytelse underveis og for at kommunene skal kunne gjøre 
nødvendig forberedelser. 
 

Folkehelse/rehabilitering       

Fylkesmøtet mener det er viktig at kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med 
folkehelsearbeidet og gjøre det som er mulig for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god 
planlegging av framtidssamfunnet. Forebygging og mestring er sentrale stikkord i denne 
sammenheng. 
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten må ha et folkehelseperspektiv, og fagmiljøene må 
være engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov for helsetjenester på 
ulike områder. Spesialisthelsetjenesten må bidra til kunnskapsutvikling om bedre forebygging, 
behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene. Det må også legges vekt på at 
helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid. 
 
Fylkesmøtet er positiv til at Regjeringen lanseres et nytt program for folkehelsearbeid i kommunene 
der hovedinnretningen på programmet vil være arbeidet for å fremme psykisk helse, livskvalitet, 
sosial inkludering og mestring rettet mot hele barne- og ungdomsbefolkningen. Fylkesmøtet ønsker 
en brei og samordnet satsing rundt dette i Trøndelag. 
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16/8 KSST - statens håndtering av flyktningsituasjonen og kommunenes utfordringer 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

 
  

KS Sør-Trøndelag ber regjeringen ordne opp 

Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag er ikke tilfreds med situasjonen kommunene har kommet i knyttet til 
bosetting av flyktninger og misforholdet mellom anmodning fra statlige myndigheter og de vedtak 
som er fulgt opp ute i kommunene. 
 

Enslige mindreårige flyktninger 

Kommuner over hele landet ble oppfordret til å bidra i en stor nasjonal dugnad og har respondert 
svært positivt på de anmodninger som har kommet til kommunene. Dette gjelder ikke minst 
bosetting av de mest sårbare, de enslige mindreårige. 
Kommunene har tatt utfordringen fra statlige myndigheter og mobilisert i en vanskelig situasjon. På 
bakgrunn av anmodninger som er besvart med positive vedtak har kommunene med rette forutsatt 
at man har en gjensidig forpliktende avtale med statlige myndigheter og lagt til rette for bosetting. 
Skoler, barnehager, voksenopplæring, helsetjenester og andre kommunale tjenester er rigget, det er 
utført fysiske investeringer og en har rekruttert inn nye ansatte. Kommunene er opptatt av å være 
gode arbeidsgivere. Med de uklarheter som har oppstått oppleves dette svært utfordrende i 
kommunene. 
KS Sør-Trøndelag ber statlige myndigheter ta ansvar, og ikke skyve regningen over på kommunene 
som lojalt har fulgt opp «kontrakten» med myndighetene. 
 

Asylmottak 

Statlige myndigheter oppretter og avvikler asylmottak og kommunene opplever å ha minimal 
innflytelse på dette. 
En har eksempler fra kommuner der en har opprettet et asylmottak og det samme mottaket har blitt 
avviklet, med bare noen måneders mellomrom. 
Denne erfaringen vil føre til at kommunene ved framtidige henvendelser fra statlige myndigheter vil 
tenke seg nøye om og spørre seg: Kan vi ta den risikoen dette innebærer? Kan vi bære kostnadene? 
Kommunene i Sør-Trøndelag er velvillige til å bidra i en vanskelig flyktningsituasjon og vil være med 
på å legge til rette for god integrering. Vi har full forståelse for at det er krevende å prognostisere, 
men når kommuner opplever å sitte igjen med milliontap for at de har bidratt i en nasjonal dugnad, 
kan det bli vanskelig å mobilisere neste gang. Det er uheldig og unødvendig. 
I tillegg vil KS Sør-Trøndelag presisere at det får svært negative utslag om Stortinget går inn for å 
endre finansieringsmodell for bosetting til stykkprisfinansiering og ber partiene på Stortinget om å 
opprettholde og styrke dagens modell i stedet for endringen som regjeringen har lagt opp til i sitt 
forslag til statsbudsjett. 
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16/9 KS ST Ungdomssatsing på Hysnes Helsefort 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Uttalelse vedrørende ungdomssatsing på Hysnes Helsefort 

Det har de siste årene vært et økende fokus på ungdom / unge voksne som ikke er i arbeid eller 

utdanning. KS har i denne perioden viet mye oppmerksomhet for å synliggjøre dette. Blant annet er 

det utarbeidet et grunnlagsdokument, gjennomført drøftinger lokalt og sentralt samt utarbeidet en 

oppsummering. Et grundig arbeid er med dette gjennomført i å synliggjøre utfordringene som 

utenforskap gir. Videre blir det viktig å finne gode virkemidler for å forebygge utenforskap og tiltak 

for å bistå de som allerede har falt ut fra skole og arbeid tilbake.   

 

Rissa kommune har det siste året, i samarbeid med en rekke etater og fagpersoner, arbeidet 

målrettet med et tiltak for de som står i særdeles fare for, eller som allerede har havnet utenfor 

felleskapet. Målet er innenforskap. Det er til nå gjennomført samtaler, fagseminar og arbeidsmøter 

hvor blant annet NAV, Fylkeskommunen, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten, NTNU, 

Politiet, Utdanningsforbundet og brukerorganisasjoner har vært deltakende. Det er gjennom dette 

arbeidet avdekket et tydelig behov for et tilbud som ikke finnes i dag. 

 

Et tilbud ved Hysnes Helsefort vil bli utviklet i tett samarbeid med alle aktuelle etater, de 

ungdommene / unge voksne det gjelder og andre interessenter i regionen. Målsetningen er at 

tilbudet skal kunne svare på utfordringsbildet samfunnet og den enkelte i målgruppen står i og 

samtidig generere kunnskap om målgruppen og om hva som virker i tilbakeføringsprosessen. Et 

tilbud bør være bygd opp og drevet i en tverretatlig kontekst hvor forpliktende innsats og 

samhandling står sentralt. Det vurderes nyttig å benytte den unike kunnskapen og erfaringene som 

allerede er bygget opp ved Hysnes Helsefort og i tillegg lære fra andre gode prosjekter i regionen, 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

Det er planlagt å gjennomføre en idedugnad på Hysnes Helsefort i januar 2017 for å få inspirasjon, se 

på muligheter og nytteverdi, starte konkretiseringen av tilbudet samt legge en plan for det videre 

arbeidet. 

 

KS Sør ʹ Trøndelag stiller seg bak et slikt initiativ og oppfatter satsningen til å være et solid lokalt 

tilsvar på en nasjonal utfordring. En slik satsning, skulle den lykkes, vil i tillegg til å kunne gi et tilbud 

lokalt og nasjonalt, også kunne generere viktig kunnskap om målgruppen og om hvilke tiltak som er 

effektive i tilbakeføringsprosessen. 

 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 16/3423    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 4  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar vedlagte delrapport 4 til orientering hva gjelder faglig utredning, 

prosess og framdriftsplan. 

 

Vedlegg: 

 

 Delrapport 4, datert 17.10.16 

 Vedlegg til delrapport 4, datert 17.10.16 

 Samarbeidsutvalgenes uttalelser til delrapport 4 (5 vedlegg) 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

 Delrapportene 1, 2 og 3 med vedlegg 

 Skole- og barnehagebruksplan for Frøya kommune, datert 15.10.2011 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Om skole- og barnehagebruksplanlegging 

Gjeldende plan er vedtatt i kommunestyret våren 2012.  

Revideringsarbeidet som er lagt opp som en prosess med omfattende involvering av alle 

parter, ble startet opp i februar-16. Det er i alt planlagt 4 delrapporter, samt sluttrapport.  

Om delrapport 4 (D4) 

Rapporten behandler i hovedsak skole- og barnehagestrukturen, og med alternative forslag til 

lokal forskrift. Rapporten er lagt fram for samarbeidsutvalgene. 

Det vises for øvrig til vedlagte delrapport, både hva gjelder prosess, tidsplan og foreløpige 

vurderinger. 

Om sluttrapporten 



I sluttrapporten som legges fra for politisk behandling på nyåret, vil alle temaområdene som er 

håndtert i de fire delrapportene bli sett i intern sammenheng, og som et revideringsarbeid også 

relatert mot gjeldende skole -og barnehagebruksplan. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tar informasjon og vurdering i revideringsarbeidet - slik dette er presentert i 

delrapport 4 - til orientering, og som grunnlag for evt. politiske styringssignaler for arbeidet 

med sluttrapporten. 

Rådmannen vil i tilknytning til sluttrapporten, når alle relevante temaområder er vurdert og 

sett i sammenheng, fremme konkrete forslag til vedtak. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Navn på organet som har hatt møte:  

Telefonisk korrespondanse  

Samarbeidsutvalget (SU) ved Dyrøy oppvekstsenter 

Møte nr. 

6/16 

Møtedato: 26.10.16 Deltakere: Anne Britt Sandvik, Kathleen Steinbach, Ola Grønskag, 
Lillian Holm, lars Christian larsen 

 

Tid:  

 

Frafall:  

Sted:  
Møteleder: 

Referent: Lillian Holm 
  

 

 

 

Sak 

nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

1 Uttalelse til barnehage- og skolebruksplan 

SU ved Dyrøy oppvekstsenter ser også denne gangen positivt på 
arbeidet som er gjort og gjøres rundt flerbruksplan. Det oppleves 

også positivt at prognosene viser økte barnegrupper de neste 

årene. Når det er sagt opplever SU situasjonen rundt det 
bygningsmessige som så prekær at det blir vanskelig å diskutere 

at visse forutsetninger må innfris (flytting av skolegrenser, flere 

barn inn etc) for at det kan snakkes om rehabilitering/nybygg. 

Eksempelvis vurderer teknisk at det er bygningsmessig 
mangelfull standard på brakkemodulene. Allikevel brukes denne 

bygningsmassen som barnehage i dag og er tenkt som 

personal/administrativ fløy etter rehabilitering. 
SU tror ikke at dagens bygningsmasse vil kunne godkjennes 

etter lovverket (arbeidsmiljøloven, Lov om miljørettet helsevern 

etc), og forventer at eier tar dette med i sine vurderinger. 
Su ser ikke alternativ 3, som et alternativ Su kan stille seg bak. 

Alternativ 3 vil ikke løse noen av de utfordringene vi har i dag, 

og som vi ser vil komme. 

 
Samarbeidsutvalget ved Dyrøy Oppvekstsenter ser heller ikke på 

forslag om å sende ungdomsskoleelever til Mausund, som noen 

god løsning. 
 

 

  

 





SU ved Nabeita oppvekstsenter behandlet 031116 delrapport 4 ang revidering 
barnehage- og skolebruksplan. 
 
Uttalelse hentet fra referat: 
 
4.Behandling delrapport revidering barnehage- og skolebruksplan. 
Kommentar fra SU: 
Ingen ytterligere kommentarer i forhold til delrapport 4. 
Det understrekes igjen at småbarnsavdelingene på Nabeita er dimensjonert for 12 
barn pr avdeling. Dette gjelder det arealmessige. Det er nå 9 barn pr avdeling. 

 
               Virksomhetsleder har ingen kommentarer til planen utover dette. 
 
 
Mvh  

 
 

Tove Karlsen 

Virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter 
 
 
 
 
 
Jeg hadde Su – møte 18.10.16. Det var ingen nye forslag til løsninger fra oss.  
 

 
Vennlig hilsen 
 
Silje Christensen 
Virksomhetsleder  
Nordskag oppvekstsenter 
 



  
Sistranda, 03.11.16 

 

 

Uttalelser til delrapport 4, fra SU ved Sistranda skole, samt virksomhetsleders 

kommentarer til dette. 

 

SU ser ingen store fordeler ved endring av skolegrenser slik det er forespeilet i delrapport 4, 
og stiller seg undrende til hvilke gevinster dette skal ha for Sistranda skole. SU tar også frem 
at det i dag er fritt skolevalg, og at det er flere som søker barna sine til Sistranda skole, selv 
om de tilhører andre grendaskoler, og at det er ulike årsaker og individuelle behov som 
bidrar til dette. Hvordan skal dette handteres i fremtiden, om skolegrensene endres, hvilke 
kriterier skal legges til grunn for å innvilge evt søknader om skolebytte. Hvem skal behandle 
søknader om skolebytte. SU kommenterer også at en endring i skolegrensene kan bidra til 
økt fraflytting av barnefamilier fra grendene. 
 
SU ser at det kan være et godt virkemiddel for å lette på de arealutfordringene og 
pedagogiske løsningene som fremstår i rapporten. SU viser til at det ikke vil utgjøre det store 
antallet elever på hvert årstrinn, og at det dermed kanskje ikke vil utgjøre mye i forhold til 
arealutfordringene. Statistikken viser de fire neste år og at befolkningen vil fortsette å vokse. 
 
SU mener at løsningen på skolestrukturen i Frøya kommune vil være bygging av ny 
ungdomsskole i umiddelbar tilknytning til eksisterende barne- og ungdomsskole. 
 
Virksomhetsleder ser at SU stiller spørsmål ved en del problemstillinger som må tas stilling til 
ved en endring av skolegrensene, som for eksempel handtering av evt søknader om 
skolebytte. Det må være klare prosedyrer på hva som skal ligge til grunn for få innvilget 
skolebytte, for å unngå at det oppstår ulikheter i behandlingen av slike søknader i 
Frøyaskolen.  
 
Virksomhetsleder har tidligere stilt spørsmål om det kan være aktuelt med, og nyttig, å 
utrede bygging av et eget ungdomsskolebygg i umiddelbar nærhet til eksisterende barne- og 
ungdomsskolebygg.  For å kunne utnytte eksisterende spesialrom, basseng, basishall og 
idrettshall er det fornuftig at et evt nybygg ligger i umiddelbar nærhet til dette. Også med 
tanke på nærhet til Guri Kunna vgs. 
 

 

Vennlig hilsen 

Sissel Jorid Skoran 

Virksomhetsleder Sistranda skole 

 

 
 



Vedtak om del 4 i skolebruksplan fra Sørburøy 

 

Her er fra møtereferatet fra foreldremøte/SU-møte på Sørburøy skole 31. oktober, fra sak 1: 

 

- Samarbeidsutvalgsak om delrapport 4 i skolebruksplan  

Vedtak: 

Vi støtter at det ikke er aktuelt med endringer i Froan skolekrets. Vi synes 

også at det er fornuftig å vurdere skolekretsendringer på fast-Frøya, 

hvis det kan spare investeringer som ellers kan utløses av midlertidig 

underkapasitet på enkeltskoler. 

 

 

Virksomhetsleders kommentar: 

 

Vi så at det var lite som var aktuelt å diskutere rundt skolekretsgrenser i 

Froan, og at det ikke var foreslått endringer i disse. 

Det ble en liten runde på hva forslagene for fast-Frøya innebar, og hva 

som var tanken bak. Som vedtaket sier, mente forsamlinga samstemt at 

reiseavstanden mellom skoler på fast-Frøya stort sett er så liten at 

justeringer av kretsgrenser som kan løse plassproblemer og utnytte 

utbygd kapasitet bør vurderes om det kan spare store 

investeringsutgifter. Det var stemning for at kommunen bør tenke først 

og fremst på sikring av drift med kvalitet på skolene for framtida, og at 

en derfor må vurdere behovet for nyinvesteringer nøye. 
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Revidering av Skole - og barnehagebruksplanen

D el ra p p ort 4 ( D 4)
Om skole - og barnehagebruksplanen

Planarbeidet er en revideringsprosess av gjeldende plan fra 2011/12.

Skole - og barnehagebruksplanen som omhandler strukturelle og byggrelaterte utfordringer, skal
kunne gi grunnlag for politiske veivalg av langsiktig karakter basert på dagens datafangst og
prognoser.

Nærværende plan omhandler ikke problemstillinger knyttet til dagsaktuelle driftsutfordringer
(bemanning, vedlikehold, HMS etc.)

Utr edningen som utarbeides for rådmannen, kan inneholde flere alternative løsninger. Utreder
tar ikke stilling til konkret valg av alternativ.

Om rapporteringsprosessen
Revideringsarbeidet er lagt opp som en prosess med omfattende deltakelse fra virksomhete ne,
sentrale aktører hos rådmannen, og politisk nivå. I hovedsak ser prosessen slik ut:

Rådmannen, virksomhetslederne, andre administrative aktører og bidragsytere får tilsendt
underveisrapporter (UVR) til orientering, evt. korr ektiv og innspill. A ntall unde rveisrapporter: 4.

Politisk nivå får delrapporter (DR) til behandling. Delrapportene som bygger på forutgående
underveisrapporter, skal behandles ved berørte virksomheter (samarbeidsutvalgene). A ntall
delrapporter: 4 . Sluttr apporten kommer i tillegg.

Om delrapport 4 (D4)
Rapporten tar utgangspunkt i rådmannens føringer / politiske vedtak så langt i prosessen , og
bygger for øvrig på underveisrapportene 2 - 4 og tidligere.

Om førende vedtak relatert D4
Hovedutvalgets vedtak 12.04 .16 (utdrag):

o Rådmannen blir bedt om å arbeide videre med planer som både kan utnytte kapasiteten
ved alle skolene optimalt, sikre nåværende skolestruktur, samt ta høyde for framtidig
boligbygging.

o Det forutsettes at revidert skole - og barnehagebruksplan inviterer til vedtak om lokal
forskrift for skoleområder.

Kommunestyrets vedtak 29.09 .16 (utdrag)
o Sluttrapporten legges fram til behandling i januar - 17.
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Prosess - og rapporteringsstruktur
Som det framgår av oversikten nedenfor vil hver av delrapportene håndtere tidliger e informasjon og
evt. behandlingsvedtak. Dette er en del av prosessen, hvilket bl.a. innebæ rer både at det tas høyde
for at aktører kan skifte syn og standpunkt underveis som konsekvens av endret kunnskapsgrunnlag ,
og at planrevideringen først er slutt når den er slutt (ved sluttrapport).
Tabellen nedenfor viser «kjøreplanen» slik den ser ut i dag. D4 er markert med gult felt.
Slik arbeidsprosessen er lagt opp, vil oppsatte frister nødvendigvis måtte holdes helt og fullt. Innspill
som kommer i etterkant ka n i utgangspunktet ikke bli tatt med i relevant rapport

A rbe ids - og rappo rteringsstruktur (05.10 .16 v.2)

Temaområde del 1 UVR D 1

Vurdering av tiltak for å
håndtere evt. underkapasitet
ved Sistranda skole

1 - 1
1 - 1b
1 - 1c
1 - 2
1 - 3

1.apr.
HFD -
12/4

Temaområder del 2 UVR D 2 UVR D 3 UVR D 4 SR

Gru nnskoler: Elever og
bygningsmessige utfordringer
(Skjema 2 - 1) (Tabell A)

A 2 - 1
1.juni

26.aug
(tom
UVR 2 -
2)

SU - 35
HFD -
13.sept
KST -
29.sept

20.sep
(tom
2 - 3)

SU - 39

HFD -
26 .okt

KST -
24.nov

21.okt

SU - 43

HFD -
22. .nov

KST
26.jan

27.jan

SU - 5

HFD -
(feb.)

KST -
(feb).

Barnehager : B arnehagedekning ,
barnehager og bygningsmessige
utfordringer
(Skjema 2 - 1) (Tabell B)

B 2 - 1
2 - 2
1.juli

Adm
15.aug

Befolkningsutviklingen
(Tabell C)

C

Arealressursen og
bygningsmessige utfordringer
(Skjema 2 - 2)

D

Oppsummering
(Tabell E)

E

Kostnadsberegninger bygg
(Skjema 2 - 3)

F 2 - 3
8.sept
Adm
13.sept

Oppsummering
(Tabell G)

G

Skole - og barnehagestruktur
(Tabell H)

H 2 - 4
5.okt

Adm
14.okt

Lokal forskrift om
skoletilhørighet
(Tabell J )

J

Oppsummering K

Merknader

UVR=underveisrapport, D =delrapport, SR:=sluttrapport

Datoer som er understreket er utreders ferdigstillingsdatoer for rapporter

Adm - datoer er frist for evt. administrativ kommentar til underveisrapport.

Relevant tidspunkt for SU - møter i forhold til delrapporter er satt opp med ukenummer

T idspunkt for politisk behandling er satt opp med møtedatoer ihht til politisk m øtekalender.

NB! Framdriftsplanen er endret 05.10.16 som konsekvens av justert politisk møteplan . Nye
datoer er merket med rød skrift.
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H Skole - og barnehagestruktur

Oversikt med alternative endringer med henvisning til delrapport 3 (skoler)

H1 Skolestruktur

Virksom -
heter

Kretser a) Alternativ for endring
Konsekvenser av endringer er vist i tabell H3

Skoler Grunnkretser 0 A B C

Sistranda Sistranda

(Inntian)

Ervik

Dyrvik

Uttian

Nesset

Stølan (Strømøy,
Svellingen)

Se Tab FG (D3)
Alt 1 og 2

Se Tab FG (D3)
Alt 1 og 2

Klubben (Sandvika,
Gurvikdal)

Se Tab FG
(D3)

Se Tab FG (D3)

Dyrøy

b)

Dyrøy

Kvaløy

Nordskag

b)

Titran

Daløy/Kvisten
Kverva

Valen

Nabeita

b)

Bekken

Flatval

Hamarvik

Mausund

c)

Mausundvær

Sula

Bogøy

Gjæsingen

Sørburøy c) Froan

Forklaring /Merknad
a)) G jeldende skoletilhørighet antas å følge kommunens grunnkretser, b) Ungdomsskoletilhørighet: Sistranda
skole, c) Virksomheten har ungdomstr inn
NB! Tabell FG fra delrapport D3 er ta tt med som vedlegg nedenfo r , hel t sist i rapporten (s.10)
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Oversikt med alternativ for endring (barnehager)

H2 Barnehagestruktur e)

Virksomh. Kretser a) Alternativ for endring Informasjon

Barnehager Grunnkretser D Dagens situasjon

Sistranda
kystbarne -
hage

Rabben
barnehage

Nesset
barnehage

(Skole:
Sistranda)

Sistranda 1. Barnehage -
strukturen følger
i utgangspunktet
skolestrukturen

2. Barn som
forutsettes å
være
skolestartere i et
oppvekst senter
får fortrinnsrett
til plass i
oppvekst -
senterets
barnehage.
Fortrinnsretten
må likevel ikke
være ti l hinder
for at det ved
opptak tas
individuelle
hensyn, bl.a. i
forhold til
spesial -
pedagogiske
hjelpebehov.

Pkt 2 forutsetter
endring av
barnehage -
vedtektene

Dersom det er behov
for barnehagetil b ud i
Froan, legges tilbudet
til Sørburøy skole.

Lokal dekning høsten 2016: 127 %

[Med lokal dekning menes hvor stor andel av
barn som sogner til oppvekstsenter eller skole,
og som har plass i «lokal barnehage». Et
oppvekstsenter bør i utgangspunktet ha plass til
alle barn i det aktuelle området]

Nesset og de to private barnehagene på
Sistranda regnes so m lokale barnehager i
forhold til Sistranda skole.

Matematisk innebærer dette (127 %) at de tre
barnehagene har kapasitet for barn fra andre
områder. Det er ikke så langt i prosessen lagt
opp til økt kapasitet i dette området.

(Inntian)

Ervik

Dyrvik

Uttian

Nesset

Stølan

Klubben

Dyrøy

(Skole:
Dyrøy)

Dyrøy Lokal dekning høsten 2016: 30 % , altså hvor
stor andel av barna i opptaksområdet for
skolen som har plass i oppvekstsenterets
barnehage.

I prosessen er lagt fram to alternativ til
vurdering som på sikt innebærer økt
barnehagekapasitet knyttet til
oppvekstsenteret.

Kvaløy

Nordskag

(Skole:
Nordskag)

Titran Lokal dekning høsten 2016: 118 %

Matematisk innebærer dette at Nordskag
barnehage har kapasitet for barn fra andre
områder.

Daløy/Kvisten

Kverva

Valen

Nabeita

(Skole:
Nabeita)

Bekken Lokal dekning høsten 2016: 60 %

(Samme kommentar som under Dyrøy)Flatval

Hamarvik

Mausund

(Skole:
Mausund)

Mausundvær Lokal dekning høsten 2016: 100 %

Dette innebærer full barnehagedekning på
Mausund

Sula

Bogøy

Gjæsingen

(Skole:
Sørburøy)

Froan Det gis i dag ingen barnehagetilbud på
Sørburøy

Forklaring

a) Kretser (se kommentar under tabell H1 ovenfor),d) Barnehagestruktur: Så vidt vites eksisterer ingen

definert barnehagestruktur. Opptaket til den enkelte barnehage skjer i hovedsak etter foreldrenes
ønsker og ledig kapasitet, hjemlet i politisk vedtatte ve dtekter.
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Planrelaterte konsekvenser ved alternativ for endring

H3 - A Barn fra grunnkretsene Dyrøy, Kvaløy og Stølan får sitt skole - og barnehagetilbud ved Dyrøy
oppvekstsenter (simulert nedenfor med virkning fra høsten 2018)

Konsekvenser Dyrøy oppvekstsenter Konsekvenser Sistranda skole

Senteret oppgraderes for å gi plass til rundt 50
skoleelever og 27 - 30 barnehagebarn.
Dyrøy kan (som konsekvens) få et reelt
oppvekstsenter med hensiktsmessige lokaler
for pedagogisk aktivitet.

Virkningen for Sistranda skole handler om at et
lavere årstrinnstall (elever) . Kan innebære
pedagogisk og/eller organisatorisk gevinst.
Endring: Elever fra Stølan grunnkrets utgjør i
perioden 2018 - 21 i snitt: ca 3 elever/årstrinn.

Dyrøy skole elevtallsutvi kling

Forklaringer: SBP er utvikling etter gjeldende skolebruksplan, REELT er utvikling basert på dagens kjente
elevdata fra vår - 16. REELT+S inkluderer i tillegg elever fra Stølan grunnkrets, gradvis overført fra høsten 2018.

Sistranda skole elevtallsutvikling

Forklaringer: Som ovenfor, men REELT - D viser elevtall ved Sistranda med fratrekk for elever fra Stølan
grunnkrets (overført gradvis til Dyrøy fra høsten 2018)
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H3 - B Barn fra grunn kretsene Titran, Daløy/Kvisten, Kverva, Valen og Klubben får sitt skole - og
barnehagetilbud ved Nordskag oppvekstsenter (simulert nedenfor med virkning fra høsten 2017)

Konsekvenser Nordskag oppvekstsenter Konsekvenser Sistranda skole

Bedre kapasitetsutnyttelse av skolen i
senteret. (Virksomhetsleder mener at skolens
kapasitet går ved rundt regnet 80 elever)

Virkningen fo r Sistranda skole handler om et lavere
årstrinnstall (elever). Kan innebære pedagogisk
og/eller organisatorisk gevinst.
Endring: Elever fra Sandvika og Gurvikdal utgjør i
perioden 2017 - 21 i snitt ca.5 elever/årstrinn

Nordskag skole elevtallsutvikling

.

SBP er utvikling etter gjeldende skolebruksplan, REELT er utvikling basert på dagens kjente elevdata fra vår - 16.
REELT+K inkl. i tillegg elever fra Klubben grunnkrets, ved gradvis overføring fra høsten 2017.

Sistranda skole elevtallsutvikling

Forklaringer: Som ovenfor, men REELT - K viser elevtall ved Sistranda med fratrekk for elever fra Klubben
grunnkrets (ved gradvis overføring til Nordskag skole fra høsten 2017)
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H3 - C Alternativet gjelder både A (Dyrøyalternativet) og B (Nordskagalternativet) ovenfor, med virkning
fra hhv. høsten 2 018 og 2017

Konsekvenser Dyrøy og Nordskag
oppvekstsenter

Konsekvenser Sistranda skole

Se alt. A og B ovenfor Se alt. A og B (første prikkpunkt) ovenfor med
følgende tillegg:
Endring: Elever fra Klubben og Stølan grunnkretser
utgjør i perioden 2017 - 21 i snitt: ca 7 ½
elever/årstrinn.

Dyrøy skole og Nordskag skole - elevtallsutvikling

. Se alt A og B ovenfor i tabellene H3 - A og H3 - B

Sistranda skole elevtallsutvikling

Forklaringer: Som i alternativene A og B, men REELT - DK viser elevtall ved Sistranda med fratrekk for elever fra
Stølan grunnkrets og Klubben grunnkrets, ved gradvis overføring til hhv. Dyrøy skole fra høsten 2018 og
Nordskag skole fra høsten 2017.
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H - tabellene og J - tabellene ble som element i UVR 2 - 4 sendt alle aktører (bl.a. virksomh etslederne)
5. oktober og med tilbakemeldingsfrist 1 4 . oktober - hva gjelder feil og mangler.

Det er innen fristen ikke kommet inn merknader til innholdet i UVR 2 - 4.

J Lokal forskrift om skole - og barnehagetilhørighet

Opplæringsloven sier bl.a. dette om skoletilhørighet:

§ 8 - 1. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet

som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar

til. /

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til /.

Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter

første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det /

Elevene har således en rettighet knyttet til valg av skole, men følgelig ingen plikt.

Kommunestyret har i møte 29.09.16 sagt at:
Det forutsettes at revidert skole - og barnehagebruksplan inviterer til vedtak om lokal forskrift for
skoleområder .

Skoletilhørighet
Skoletilhørigheten i Frøya kommune antas å følge dagens grunnkretser slik det er vist i tabell H1
ovenfor.
Dersom en legger utredningen i avsnitt H ovenfor til grunn, fremstår slike alternativ hva gjelder
vedtak om forskrift for skoleti lhørighet:

1. D et utarbeides lokal forskrift for skoletilhørighet i samsvar med nåværende praktisering.
2. D et utarbeides lokal forskrift for skoletilhørighet i samsvar med nåværende praktisering, men

med unntak av at elever fra Stølan grunnkrets får sin skoletilhørighet ved Dyrøy skole, hva gjelder
elever fra barnetrinnet.

a. Endringen praktiseres slik at skolestartere fra Stølan grunnkrets tilknyttes Dyrøy skole
fom. skoleåret 2018/19.

3. D et utarb eides lokal forskrift for skoletilhørighet i samsvar med nåværende praktisering, men
med unntak av at elever fra Klubben grunnkrets får sin skoletilhørighet ved Nordskag skole, hva
gjelder elever fra barnetrinnet.

a. Endringen praktiseres slik at skolestartere fr a Klubben grunnkrets tilknyttes Nordskag
skole fom. skoleåret 2017/18.

4. D et utarbeides lokal forskrift for skoletilhørighet i samsvar med nåværende praktisering, men
med unntak av at elever fra grunnkretsene Stølan og Klubben får sin sko letilhørighet ved hhv.
Dyrøy skole og Nordskag skole, hva gjelder elever fra barnetrinnet.



Delrapport 4 / Sigbjørn Hellevik / 17.10.2016 09:16
9

a. Endringen praktiseres slik at skolestartere fra Stølan grunnkrets og Klubben grunnkrets
tilknyttes hhv. Dyrøy skole fom. skoleåret 2018/19 og Nordskag skole fom. sko leåret
2017/18.

Barnehagetilhørighet
Her kan k omm unestyret gjøre vedtak om at kommunens barnehagevedtekter endres med tanke på
at barnsom forutsettes å være skolestartere i et oppvekstsenter, får fortrinnsrett til plass i oppve kstsenterets

barnehage, med mindre dette strider mot annen vedtaksrettet fortrinnsrett.

K K ort oppsummert og veien videre

H - tabellene har fått sin utforming og innhold både som en direkte videreføring av tabell FG i
delrapport 3 , og med ta nke på at det kan være relevant å luke vekk ikke relevante strukturtiltak

I J - avsnittet legges fram alternative forslag når det gj elder struktur, altså bl.a. hv ilke elever som
bør ha fortrinnsrett til skole - og barnehagetilbud - hvor.

Neste rapport er sluttrapporten . Den tar med seg all relevant informasjon, vedtak og vurderinger
som er gjort underveis, utformet med tanke på å gi et godt beslutningsgrunnlag for de veivalg
som bør tas nå. Her sees altså alle temaområder i sammenheng.
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Vedlegg til D4

Vedlagt tabell FG fra delrapport 3

FG Kostnadsanalyse bygg m/ oppsummering i alternativ for videre arbeid

FG Foreløpige vurdering og tilrådning knyttet til videre planarbeid
(Sammenslått tabeller F og G)
Vurderingsstatus
(utreder)

Alt Utreders tanker om oppfølging i alternative løsninger Kost
*)

DYRØY

Skjema
2 - 3
vedlagt

Senteret
oppgraderes for å
gi plass til rundt
50 skoleelever og
27 - 30
barnehagebarn.
Opptaksområdet
vurderes
(Alt 1 og 2)

0 Med unntak av en pågående rehabilitering (bevilget 2 mill. kr),
samt en nødvendig oppjustering av personaldelen, foretas
ingen bygningsmessige eller skole - og barnehagestrukturelle
tiltak knyttet til virksomheten.
Dette innebærer:

Skolen kan, etter skolens egen vurdering, ikke ta i mot
flere elever enn dagens framskyving viser, altså ingen
margin for økt bosetting/endring av skolens
opptaksområde
Oppvekstsenteret har fremdeles bygnings - /HMS – relaterte
utfordringer
Oppvekstsenteret vil ikke være et reelt oppvekstsenter, og
manglende barnehagedekning må løses annet sted.

(2)+3
=5

(bevil
get 2)

1 Senteret oppgraderes for å gi plass til rundt 50 skoleelever og
27 - 30 barnehagebarn gjennom nybygg (500 - 600 m2 brutto) og
rehabilitering.
Dette innebærer:

Skolen får noe ledig kapasitet med sikte på økt bosetting
og/eller endret opptaksområde
Oppvekstsenteret får forventet barnehagekapasitet
Oppvekstsenteret har fremdeles bygnings - /HMS – relaterte
utfordringer .

25

2 Som alt 1, men oppgraderingen skjer ved at nåværende
bygningsmasse rives og erstattes med nybygg basert på dagens
pedagogiske krav.
Dette innebærer:

Skolen får noe ledig kapasitet med sikte på økt bosetting
og/eller endret opptaksområde
Oppvekstsenteret får forventet barnehagekapasitet

35 - 40

MAU -
SUND

Skole - og
barnehage -
tilbudet
videreføres
uten
byggrelaterte
tiltak.

0 Det foretas ingen bygningsmessige eller skole - og
barnehagestrukturelle tiltak knyttet til Mausund oppv.senter
Dette innebærer:

Oppvekstsenteret har fremdeles bygnings - /HMS – relaterte
utfordringer

(1) Overføring av ungdomsskoleelever fra Dyrøy vurderes, dersom
fremstår - etter politisk behandling - som aktuelt.

Dette bør senest avklares i kommunestyret 27/10.
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NABEITA

Skjema
2 - 3

vedlagt

Senteret
oppgraderes for å
gi full barnehage -
dekning i
oppvekstområdet
(Alt. 1)

0 Det foretas ingen bygningsmessige eller skole - og
barnehagestrukturelle tiltak knyttet til Nabeita oppv.senter
Dette innebærer:

Oppvekstsenteret vil ikke ha full lokal barnehagedekning.
1 Barnehagekapasiteten økes med 30 enheter (27 - 30 barn) ved

tilbygg til barnehagen. Dette innebærer et utbyggingsbehov på
rundt 220 m2 (brutto).

5,5

NORD -
SKAG

Skole - og
barnehage -
tilbudet
videreføres uten
byggrelaterte
endringer.

Opptaksområdet
vurderes

0 Det foretas ingen bygningsmessige eller skole - og
barnehagestrukturelle tiltak knyttet til Nordskag oppv.senter.
Dette innebærer:

Skolen vil, etter egen vurdering, ha en kapasitetsgrense
rundt 80 elever. (Dagens elevtall er 37)
Ledig kapasitet forutsettes disponibelt for framtidig
boligbygging, og/eller overføring av elever som konsekvens
av endret opptaksområde.

SISTR -
ANDA

Skjema
2 - 3 og
2 - 4
vedlagt

Skolen ombygges
og rehabiliteres
for å kunne ta
400 elever.
Det vurderes et
trinn 2 for elevtall
utover dette.
(Alt 1 ,2 og +)

Opptaksomr ådet
for elever
vurderes bl.a. for
å skape rom og
tid for
ombygging/rehab
ilitering, og evt.
ny skole (alt. +)

1 Skolen ombygges og rehabiliteres for å kunne gi 400 elever
tilpasset opplæring ihht til dagens krav, men uten nybygg .
Alternativet forutsetter vesentlige inngrep i dagens
bygningsmasse. Alternativet kostnadsberegnes hvis aktuelt.

Ikke
vur -
dert

2 Skolen ombygges og rehabiliteres for å kunne gi 400 elever
tilpasset opplæring ihht til dagens krav, inkl. riving og
erstatning av dagens småskolefløy.
Omfanget inngrep i eksisterende bygningsmasse vil avklares i
forprosjektfasen.

30

+ Som alt 1 og 2, men det legges allerede nå opp til bygging av ny
skole på Sistranda når behovet melder seg. Den nye skolen bør
kanskje bli en ren ungdomsskole for kommunen.
Kostnadsberegnes når og hvis aktuelt.

Ikke
vur -
dert

SØR -
BURØY

Skole - og
barnehage -
tilbudet
videreføres uten
byggrelaterte
tiltak.

0 Det foretas ingen bygningsmessige eller skolestrukturelle tiltak
knyttet Sørburøy skole.

Dette innebærer:
Skolen har fremdeles bygnings - /HMS – relaterte utfordringer

NESSET
B.HAGE

Barnehage -
tilbudet
videreføres uten
byggrelaterte
tiltak

0 Det foretas ingen bygningsmessige tiltak.

Dette innebærer:
Barnehagen har fremdeles bygnings - /HMS – relaterte
utfordringer

Fargekoder skjema høyre kolonne : Oransje ; Ingen oppfølging i plansammenheng. Evt. vedlikehold og/eller
HMS - tiltak følges ikke opp i denne sammenheng . Grått : Oppfølges i plansammenheng bygg kun hvis behov for
strukturelle endringer hva gjelder skoletilhørighet .. Blått : Oppfølges i plansammenheng bygg og evt.
strukturelle tiltak.

Merknad: *) grov kostnadsanalyse bygg i planrelatert sammenheng i mill. kr (se ve dlagte skjema 2 - 3)

Fargekode for videre vurdering i sammenheng med skolenes opptaksområder for bedre utnyttelse av
tilgjengelig skolekapasitet (tema UVR - 2 - 4). Kolonne 3 fra venstre.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255  

Arkivsaksnr.: 16/3416    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORESPØRSEL OM KJØP AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA FRA 

SIGBJØRN LARSEN V/TRIANGEL SAMEIE FRØYA 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten i denne sak 

 

 

Vedlegg: 

BREV VEDR. SALG AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA av 27.10.16 

 

Saksopplysninger:   

Styret i Frøya Flyplass DA har mottatt en henvendelse fra Sigbjørn Larsen v/Triangel Sameie 

Frøya, at de har solgt sin 5% eierandel i selskapet til Riiber Eiendom AS. 

 

I hht. Frøya Flyplass DAs selskapsavtale har de øvrige andelseiere forkjøpsrett ved salg. 

 

Frøya kommune har pr d.d. 20% eierandel i Frøya Flyplass DA 

 

 

 

 

 

 



FRØYA FLYPLASS DA

ORC.NR 984 565 801

Sistranda, torsdag 27. oktober 2016

Til andelseierne i Frøya Flyplass DA

Styret i Frøya Flyplass DA, har mottatt en henvendelse frå Sigbjørn Larsen v/Triangel
Sameie Frøya, at de har solgt sin 5 % eierandel i selskapet til Riiber Eiendom AS.

l henhold til FFDA s selskapsavtale, har de øvrige andelseierne forkjøpsrett ved salg.

Fristen for å påberope seg sin forkjøpsrett ved dette salget, settes til 21. 1. 2017.

Ved retur av vedlagte svarbrev og øvrige spørsmål i forbindelse med salget, ta
kontakt med styrets nåværende leder:

Olav-Andreas Ervik, Blåbærstien 4a, 7260 Sistranda

tel. 918 68 100

epost: olav. andreas.ervik@salmar. no

Med vennlig hilsen

Frøya Flyplass DA

Ervik

styrets leder



Benyttelse av forkjøpsrett ved andelssalg i Frøya Flyplass DA

Firma:

Vi ønsker å benytte vår forkjøpsrett

Vi ønsker ikke å benytte vår forkjøpsrett

Sted: Dato:

Signatur/ Firmastempel



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svein Olav Ohren Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 15/94    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet   06.12 

Kommunestyret 15.12 

 

THM INVEST AS – TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS  (FSK sak 25/16 

05.04.2016) endres fra kr 250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

2. Punkt 2 i vedtak om kjøp av tilleggsareal til THM Invest AS (KST sak 62/16 

28.04.2016) endres fra kr 250,- pr m2 til kr 200,- pr m2 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Vedtak i Formannskapet 05.04 

2. Vedtak i Kommunestyret 28.04 

 

Saksopplysninger:  

 

THM Invest AS fikk i kommunestyre, den 26.08.2015 sak 87/15, godkjenning på kjøp av 

tilleggsareal for å kunne anlegge småbåtanlegg på Rabben.  

Prisen på dette tilleggsarealet ble satt til 300000,- forutsatt at arealet var 900 m2. 

I vedtaket står det at ytterligere tilleggsareal blir prissatt til 250,- pr m2. 

Dette tilleggsarealet inkluderer et naust og tilgrenser sjø i øst 

 

Ny søknad om tilleggsareal for Rabben Marina ble behandlet i Formannskapet den 

05.04.2016, og i kommunestyret den 28.04.2016 der det ble vedtatt en kjøpssum på 250,- pr 

m2. Dette arealet ligger mellom Fv. 714 og eiendommen THM Invest AS er eier av. 

Dette tilleggsarealet har ingen grenser mot areal i sjø. 

Faktura for dette arealet ble sendt fra Frøya kommune den 08.08.2016 

 

Denne fakturaen er påklaget med en henvisning til at Riiber Eiendom AS har kjøpt et 

tilleggsareal til sin eiendom, der prisen var pr. m2 var kr 200,- 

Denne eiendommen ligger like nord for eiendommen til THM Invest, og er nærmeste nabo. 

Saksbehandler har vært i kontakt med tidligere teknisk sjef som har gitt ytterligere 

informasjon om prisdifferansen. 

 



Prisen på 250,- pr m2 ble grunngitt med at det inneholdt eksklusiv rettighet ut i sjø, for å 

kunne ivareta tiltak i sjø som er beskrevet i reguleringsplan for Rabben Marina. Denne prisen 

er korrekt for vedtaket i august 2015 

 

Tilleggsareal som inkluderte kun areal på land, skulle prissettes til kr 200,- pr m2 

Dette med henvisning til at det ikke inneholdt noen eksklusiv rettigheter. 

 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av disse nye opplysningene vil det være naturlig at tilgrensende eiendommer på 

land prissettes likt. 

THM Invest gis medhold i klagen på kr 250,- pr m2 og den nye prisen pr m2 blir satt til kr 

200,- 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 05.04.2016 

Sak: 25/16  Arkivsak: 15/94 

 

SAKSPROTOKOLL - THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

Vedtak: 

 

Kommunen selger tilleggsareal til THM Invest AS, for å kunne anlegge parkeringsplasser for Rabben 

Marina.  

1. Kommunen godkjenner salg av del av eiendommen Gnr 19 Bnr 2 vest for Gnr 19 Bnr 121, 

visning og avgrensning i vedlagte kart. (Vedlegg 1og 2) 

2. Kjøpesummen settes til kr 250,- pr m2  

3. Tilleggsarealet blir fradelt Gnr 19 Bnr 2 og slått sammen med Gnr 19 Bnr 121 

4. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med salget og sammenslåingen 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 05.04.16: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 28.04.2016 

Sak: 62/16  Arkivsak: 15/94 

 

SAKSPROTOKOLL - THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

Vedtak: 

Kommunen selger tilleggsareal til THM Invest AS, for å kunne anlegge parkeringsplasser for Rabben 

Marina.  

1. Kommunen godkjenner salg av del av eiendommen Gnr 19 Bnr 2 vest for Gnr 19 Bnr 121, 

visning og avgrensning i vedlagte kart. (Vedlegg 1og 2) 

2. Kjøpesummen settes til kr 250,- pr m2  

3. Tilleggsarealet blir fradelt Gnr 19 Bnr 2 og slått sammen med Gnr 19 Bnr 121 

4. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med salget og sammenslåingen 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201603  

Arkivsaksnr.: 16/2011    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

REGULERINGSPLAN BEINSKARDET DEL 3  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert 23.11.16 og 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.11.16. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 24.11.16 

2. Planbestemmelser, datert 24.11.16 

3. Plankart, datert 23.11.16 

4. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 02.09.16 

5. NVE, datert 19.10.16 

6. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens Vegvesen, datert 07.10.16 

7. Eldrerådet, datert 10.10.16 

8. Brukerrådet, datert 10.10.16 

9. FNF, datert 10.10.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Plankart, datert 08.06.16 

2. Planbestemmelser, datert 08.06.16 

3. Planbeskrivelse, datert 08.06.16 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Innledning: 



Trønder- plan har på vegen av Frøya kommune utarbeidet en reguleringsendring i Beinskardet 

boligfelt. Planoppstart ble varslet i april 2015, mens planforslag ble sendt på offentlig høring 

og ettersyn juli 2016. 

Formålet er å legge til rette for enten enebolig eller rekkehus/leilighetsbygg innenfor 

områdene avsatt til B3 og B4 i dagens reguleringsplan for Beinskardet. Det skal kunne bygges 

i 2 etasjer, med største tillate gesims på 6 meter og mønehøyde på 9 meter. Hensikten er å få 

til en mer fortettet og effektiv bruk av boligområde, og legge til rette for en annen 

boligstruktur.  

Det har i reguleringsplanen for Beinskardet blitt gitt en del dispensasjoner etter at den ble 

vedtatt. Dette har gjerne gått på byggehøyde, da det i dagens plan er lagt opp til maks en og 

en halv etasje. Det har også vært etterspørsel etter en annen boligstruktur, særlig 

rekkehus/leiligheter. Planforslaget tar sikte på å legge til rette for en del av de etterspurte 

endringene. 

 

Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen. 

 

Vurdering: 

Beskrivelse av området: 

Planområdet ligger innenfor dagens Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt, nærmere 

bestemt område B3 og B4. Det ligger nord for Rabbenfeltet, sør for Sistranda sentrum.  

Området er per i dag godt utbygd med teknisk infrastruktur og offentlig vei gjennom 

utbygging av Beinskardet boligfelt. Planområdet vil ha gode tur- og rekreasjonsmuligheter, og 

med relativt kort avstand til sentrum. 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Gjeldende plan Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt ble vedtatt i 2011 med plankart 

datert 13.01.11 og bestemmelser datert 04.02.11. Området ble i kommunedelplan for 

Sistranda 2009 avsatt til boligformål. 

Beskrivelse av plan: 

Planforslaget legger opp til en mulig fortetning i innfor planområdet, ved at det tillates 

rekkehus/leilighetsbygg. Området reguleres til: 

- Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse B1- B3. 

- Samferdsel og teknisk infrastruktur: Veg V1-V2, fortau F1, gang- og sykkelvei GS1- GS2, 

annen veggrunn- teknisk anlegg VT1- VT5. 

- Grønnstruktur: Friområde og turdrag. 

- Sikringssoner: Frisikt. 



Hovedatkomst til feltet vil være fra hovedvei innenfor reguleringsplan for Beinskardet. For å 

sikre en mer trafikksikker løsning reguleres det inn fortau langs med vei i planområdet. 

Det er satt støygrenser innfor planområdet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Disse gjelder både inne og ute. 

Det er lagt opp til arealutnyttelse på minimum 3 enheter per dekar ved bygging av 

rekkehus/leilighetsbygg. Maks BYA er satt til 55%. Dette sikrer en høy og god 

arealutnyttelse. Ved bygging av eneboliger vil det bli en mye mindre arealutnyttelse. 

Totale areal i planområdet er ca. 27,3 dekar, av dette er areal avsatt til boligformål på ca. 20,7 

dekar. Det er til dette avsatt 3,9 dekar grønt/lekeområdet. Resten består i hovedsak av 

vei/fortau. 

Virkninger av plan: 

Planforslaget vurderes til å medføre små endringer i selve arealbruken i området. Bolig- og 

grøntområder videreføres i stor grad fra opprinnelig plan. Dagens plan legger opp til 

frittliggende småhusbebyggelse, hvor det tillates enebolig og tomannsboliger. Planforslaget 

legger opp til et minimum på 3 enheter per dekar, hvor det tillates rekkehus/leilighetsbygg på 

inntil 2 etasjer. Økning i antall enheter vil medføre en økning i trafikken i området. Det er lagt 

inn fortau langs med tilførselsvei, slik at man sikrer et trafikksikkert tilbud til beboere innenfor 

planområdet. 

Planområdet ligger ikke innenfor et spesielt støyutsatt område. Det er derfor ikke iverksatt 

spesielle tiltak gjennom plan, annet enn at boområdet skal tilfredsstille de støykrav beskrevet 

gjennom T-1442/2012, Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging. 

Planbestemmelsene legger opp til en gesimshøyde på 6 meter og mønehøyde på opptil 9 

meter, 2,2 meter høyere enn hva som tillates i reguleringsplanen for Beinskardet boligfelt. 

Dette vil i utgangspunktet ikke ha noe innvirkning på resterende bebyggelse da feltet ligger i 

overkant av bebyggelsen ned mot sjø. Det vil kunne ha noe innvirkning på solforhold mot vest 

og sør. 

Ved full utnyttelse av boligområdet til rekkehus/leiligheter vil man få flere enheter enn hva 

dagnes reguleringsplan legger opp til. Lekeareal skal inngå innenfor boligområdet ved bygging 

av tre enheter eller fler. Ved bygging av enebolig eller tomannsbolig vil lekeareal ivaretas på 

tomt og gjennom avsatte områder i reguleringsplan Beinskardet boligfelt. 

ROS- analyse: 

I utarbeidelsen av ROS- analysen er forhold som radon og ekstreme værforhold vurdert som 

med middels risiko og løsmasseskred vurdert med liten risiko. 



Radon: Aktsomhetskartet for Radongass vises med høy til lav aktsomhet innenfor 

planområdet. Det gjøres nærmere målinger og tiltak i forbindelse med byggesøknaden/krav i 

TEK10. 

Ekstreme værforhold: Sistranda området kan bli utsatt for ekstremvær i form av orkan og 

storm. Bygninger prosjekteres og oppføres, slik at materielle skader unngås. 

Løsmasseskred: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. I henhold til løsmassekart 

så kan det være risiko i form av strandavsetninger. Det legges til bestemmelse under § 7-4 at 

arbeid skal stanses om det påvises ustabile masser. NVE har vurdert det dit hen at Frøya ikke 

er kommune med stor skredfare, men om/ved utglidning må geotekniskvurdering gjøres. 

Merknader i forbindelse kunngjøring og offentlig ettersyn av planforslag: 

Merknad: Tiltak: 

Statens vegvesen. 

-Ingen merknad. 

 

Ingen merknad. 

NVE. 

-I utgangspunktet ikke særlig stor skredfare på 

land på Frøya. Ikke behov for geoteknisk 

vurdering, men om/ved utglidning må 

geotekniskvurdering gjøres.  

 

Ivaretatt gjennom planbestemmelse §7-4-1 og 7-

4-2. 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 

-Barn/unge og Miljøvern: Planforslaget ivaretar 

ikke hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør 

legges inn stier og turdrag i planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

-Sosial og helse: positivt at det er regulert inn 

fortau langs med V2. 

-Samfunnssikkerhet: Området ligger på marine 

avsetninger. Forutsetter at NVE har vært 

høringspart i planprosessen.  

 

-Grøntområde mot vei ble tatt ut, da dette var 

restområder nære innfartsvei. Dagens fortau og 

gang- og sykkelvei er i stor grad en videreføring 

av allerede eksisterende plan. Gang- og sykkelvei 

forbi felt B1 og B2 fører direkte til tursti. Fortau 

mellom B2 og B3 har forbindelse med turdrag/sti 

ut til stier utenfor planområdet. Rådmannen 

vurderer det slik at stier og turdrag er ivaretatt i 

planområdet. Resterende grøntområder 

videreføres fra dagens plan.  

-Ok. 

 

-Dette er vurdert i ROS- analyse. NVE har vært 

høringspart, har ingen spesielle merknader.  

Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 

-Har ingen avgjørende merknader, men minner 

om den generelle aktsomhetsplikten, jfr. § 8 i 

kulturminneloven. 

 

- Ok. Kulturminnevern ivaretatt gjennom 

planbestemmelse § 7-2. 

Eldrerådet. 

-Har ingen merknader til saken. 

 

Brukerrådet. 

-krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, 

 

-Infrastruktur følger pålagte krav om universell 



gang- og sykkelvei og friområder skal ha 

universell utforming.  

utforming, se §§ 2-1-2, 2-2-2, 4-2. Uteområder 

og friområder følger de krav satt i TEK10 (§ 8-

2) 

FNF (Forum for Natur og Friluftsliv – Sør- 

Trøndelag) 

-Ønsker å bevare myrområdene, og man må 

unngå drenering eller nedbygging av myra. 

-I henhold til Naturbasen mener man at det ikke 

er gode nok kartlegginger av naturverdier i 

området. Dette bør kartlegges. 

-Naturmangfoldloven krever en vurdering av 

samlet belastning av tilsvarende type i regionen, 

og evt. avbøtende tiltak. 

-Viktig at man ivaretar stiene gjennom 

planområdet, eller man gjør avbøtende tiltak for 

tilrettelegging av nye. 

-Av hensyn til beboere bør man sikre snarveier 

gjennom planområdet, og til/fra boligfeltet.  

 

 

-Myrområdet er fra tidligere berørt og bærer 

preg av menneskelig aktivitet. En utvikling av 

området er ikke mulig uten drenering eller 

nedbygging av myra her. 

-Rådmannen mener områder godt nok kartlagt 

gjennom de tilgjengelige data man har. 

-Området inngår i forretningsstrategi og 

nasjonale retningslinjer. En utbygging i sentrum 

motvirker spredt utbygging ellers på Frøya og i 

regionen. 

 

-Feltet er sikret gjennom fortau, gang- og 

sykkelvei og turdrag. 

 

Andre endringer: 

For å sikre turmuligheter til utmark gjennom planområdet er det lagt inn turdrag in 

planområdets sør-vestre hjørne. Denne sikrer at det fortsatt er muligheter og komme seg ut i 

nærmiljøet og marka fra innlagte fortau som erstatter dagens turvei i området. Turdrag var 

ikke tatt med i planforslaget, men er nå lagt inn etter merknader etter høring, og en helhetlig 

vurdering som sikrer innbyggere fortsatt tilgang til marka gjennom planområdet. 

Bestemmelse § 2-1-3 er rettet på ved å fjerne raft og erstattet med gesims, og byggehøyde 

måles over gjennomsnittlig planert terreng. Ved bestemmelse § 2-2-1 er 5 enheter erstattet 

med 3. 

Det er lagt inn egen bestemmelse som skal sikre VVA- anlegg, jfr. § 3-6. Bestemmelse 

angående turdrag er lagt inn, og skal sikre universell utforming, fri hindring over sti og krav til 

opparbeidet bredde. 

Konklusjon: 

Planforslaget legger opp til en fortetning og en annen boligstruktur en hva som er ellers i 

området. Det har vært etterspørsel etter en annen boligstruktur, særlig rekkehus/leiligheter. 

Planforslaget vil etter rådmannens forståelse dekke en del av etterspørselen etter boliger og 

bopreferanser som er i Beinskardet og i Sistranda området. 

Planområdet ligger ovenfor øvrig bebyggelse i området og således ikke være til særlig til 

hinder for utsikt ned mot sjøen, da det her legges opp til en høyere byggehøyde en ellers i 

feltet. Bebyggelsen vil kunne påvirke solforhold noe, særlig nordover og vestover. 



Planforslaget åpner for en god del flere enheter enn hva opprinnelige reguleringsplan for 

Beinskardet gjør. Dette gjør at man er nødt til å se på forhold som trafikksikkerhet i 

planområdet, og at det er nok uteområder og lekeareal. Slik rådmannen vurderer det så 

ivaretas uteområder ,og kravet til lekeareal på en tilfredsstillende måte. Det er også lagt inn 

gang- og sykkelvei som sikrer tilgang til resten av boligfeltet og turmuligheter i utmark. For å 

ivareta trafikksikkerhet i planområdet er det regulert inn fortau langs med vei. 

Det er gjennom ROS- analysen ikke identifisert noen store risikoer innenfor planområdet. 

Forhold knyttet til radon og ekstrem vær løses gjennom byggesaken. Om det skulle påtreffes 

løsmasser er det lagt inn krav om arbeid skal stanses og at geotekniske fagkyndige kontaktes. 

På bakgrunn av overstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Beinskardet, del 3, som vist på plankart datert 23.11.16 og planbestemmelser og 

planbeskrivelse datert 24.11.16. 

Forhold til overordna planverk: 

Reguleringsplan er en delendring av eksisterende reguleringsplan for Beinskardet boligfelt. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Reguleringsplan legger til rette for flere boenheter enn hva dagens plan gjør. Dette vil kunne 

medføre økte kostnader for skole- og barnehagesektor. Økt antall boenheter vil kunne 

medføre økt press på VVA- anlegg og behov for oppgraderinger på teknisk infrastruktur og 

drift. 

 

 

 



Kommune: Frøya

Tiltakshaver: Frøya kommune

Planlegger: Trønderplan AS

Dato: 24 . 11 .1 6

PLAN BESKRIVELSE
Detaljregulering

Beinskardet boligområde - Delendring



 

  24.11.16 

2 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING  
BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING 

INNHOLD 

 

1. SAMMENDRAG ......................................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET ........................................................................... 3 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ........................................................................................ 4 

3.1 GJELDENDE PLANER .................................................................................................................................. 4 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET .................................................................................................... 4 

4.1 OMRÅDETS BELIGGENHET .......................................................................................................................... 4 

5. PLANPROSESSEN ..................................................................................................................................... 5 

5.1 ROLLER ..................................................................................................................................................... 5 
5.2 VARSLING OG MEDVIRKNING ..................................................................................................................... 5 
5.3 INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART ................................................................................... 5 
5.4 INNKOMNE MERKNADER ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN ............................................................ 7 

6. PLANFORSLAGET .................................................................................................................................... 9 

6.1 GENERELT ................................................................................................................................................. 9 
6.2 AREALBRUK .............................................................................................................................................. 9 
6.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG ........................................................................................................................ 10 
6.4 SAMFERDSELSANLEGG ............................................................................................................................. 10 
6.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR ....................................................................................................................... 11 
6.6 BARN- OG UNGES INTERESSER ................................................................................................................. 11 
6.7 NATURMANGFOLD ................................................................................................................................... 12 
6.8 KULTURMINNER ...................................................................................................................................... 12 

7. ROS-ANALYSE ........................................................................................................................................ 13 

7.1 FORMÅLET MED ROS-ANALYSEN ..................................................................................................... 13 
7.2 METODE ............................................................................................................................................. 13 
7.3 RISIKOFORHOLD (KARTLEGGING AV POTENSIELLE FARER) ............................................................. 15 
7.4 OPPSUMMERENDE ROS-MATRISE .................................................................................................... 16 
7.5 VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK .................................................................................. 17 

7.5.1 Hendelser med middels risiko (gult felt) ........................................................................................ 17 
7.5.2 Hendelser med lav risiko (grønt felt) ............................................................................................. 18 

8. AVSLUTTENDE KOMMENTAR ............................................................................................................ 18 

9. REFERANSER .......................................................................................................................................... 18 

       
Vedlegg: 

- Planbestemmelser        datert 24.11.16 
- Plankart         datert 23.11.16 

 



 

Trønder-plan AS 

3 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING 
BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING 

1. SAMMENDRAG 
Trønderplan AS er engasjert av tiltakshaver Frøya kommune for å utarbeide reguleringsplan 
for Beinskardet boligområde - Delendring, Frøya kommune.   
 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for leiligheter i 2 etasjer i områdene B3 og B4 i 
eksisterende reguleringsplan, som i dag er regulert til frittliggende småhus. 
 
Det har ikke kommet inn merknader til oppstart av planarbeid som har vært til hinder for 
forslaget til reguleringsplan. 
 
Det har heller ikke under planarbeidet blitt avdekket momenter som har hatt vesentlig 
betydning for utarbeidelse av reguleringsplanforslaget. 
 
På dette grunnlag fremmes forslaget til reguleringsplan til politisk behandling.   

 
 

2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET 
Trønderplan AS er engasjert av tiltakshaver Frøya kommune for å utarbeide reguleringsplan 
for Beinskardet boligområde - Delendring, Frøya kommune.   
 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for leiligheter i 2 etasjer i områdene B3 og B4 i 
eksisterende reguleringsplan, som i dag er regulert til frittliggende småhus. 
 
Planen fremmes som en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens § 12-3. Planen 
vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
Prosjektansvarlig hos Trønderplan AS er Jan Ola Ertsås og Arnt Ove Ellerås som 
saksbehandler. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Gjeldende planer 

Gjeldende kommunedelplan godkjent i kommunestyret 25.06.2009, viser at planområdet er 
avsatt til framtidig boligområde. 
 
Gjeldende reguleringsplan for planområde er «Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt», 
reguleringsplankart datert 13.01.11. Reguleringsbestemmelser datert 04.02.11.  
 
 
4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Områdets beliggenhet 

Planområdet ligger i utmarksområde like nord for Rabbenfeltet sør for Sistranda Sentrum. 
Området ligger i nær tilknytning til kommunal veg som er anlagt i forbindelse med utbygging 
av boligområder i nærheten. (se oversiktskart Figur 1 og ortofoto Figur 2). 
 

 
 

Figur 1. Oversiktskart, Beinskardet boligområde, Frøya kommune. 
 



 

Trønder-plan AS 

5 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING 
BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING 

 
Figur 2. Ortofoto, Beinskardet boligområde, Frøya. 

 
 
5. PLANPROSESSEN 

5.1 Roller 

Frøya kommune er tiltakshaver for reguleringsplan «Beinskardet boligområde – Delendring». 
 
Frøya kommune er forslagsstiller for reguleringsplanen. 

5.2 Varsling og medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune 09.02.15. 
 
Arbeidene ble kunngjort i april 2015 i samsvar med bygningslovens § 12-8. Varsel om 
oppstart av planarbeidet ble annonsert i Hitra-Frøya og på kommunens hjemmeside. 
 
Det ble sendt informasjonsbrev til berørte grunneiere og høringsparter. 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Trønderplan AS i samarbeid med Frøya kommune. 

5.3 Innkomne merknader til varsel om oppstart 

Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsplan. (forslagsstillers kommentar i kursiv): 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
- Viser til § 1-1 i plan- og bygningsloven som sier at prinsippene om universell utforming 

skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder 
hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
 

Det søkes å imøtekomme merknader fra fylkeskommunen under utarbeidelse av planen.   
 

 Sametinget 
- Sametinget har ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 

nåværende tidspunkt. 
- Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og foreslår at følgende tekst når det gjelder dette: 
«Kulturminner og aktsomhetsansvaret: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken». 
 

- Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 
9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan f.eks. 
være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), 
ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 
Aktsomhet- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 er tatt med som eget punkt i 
bestemmelsene. 
 
Kystverket 
- Kystverket kan ikke se at endringer i planområdet vil få vesentlig betydning for de forhold 

som de skal ivareta etter Havne og farvannsloven.  
  
Statens vegvesen 
- Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet på nåværende 

tidspunkt.  
 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Overordnede føringer: 
- Det reguleres for boliger i et område som i kommuneplanens arealdel, delplan Sistranda, 

er vist til formålet. Planforslaget vil etter intensjonen være tråd med overordnet plan. 
 
Barn og unge og sosial helse: 
- Med foreslått endring fra småhusbebyggelse til leiligheter vil det gi økt befolkning, og 

krav til større hensiktsmessige areal for utelekområde. Det vil også kunne bli noe økt 
trafikk og dermed press på tilførselsveiene. Fylkesmannen ber om at det i videre 
planarbeid beskrives og vises til hvordan eventuelle endrede behov kompenseres.  
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Krav til lekeplasser er tatt inn som et eget punkt i bestemmelsene. Tilførselsveiene som 
planområdet grenser til, er bygd ut med fortau. Adkomstveg V2 i planområdet reguleres med 
fortau. Mener dermed at eventuelt økt trafikkmengde ikke vil gå utover trafikksikkerheten. 
 
Landbruk og bygdeutvikling: 
- Det er positivt at det legges opp til en høyere tetthet i planområdet. En effektiv arealbruk 

vil bidra til å redusere presset på omkringliggende jordbruksområder. Ut over dette har de 
ingen merknader til planarbeidet. 
 

Miljøvern: 
- Det er viktig å ivareta stier/turveidrag gjennom boligområdet, både som en del av 

grønnstrukturen, og for å sikre adkomst til nærutfartsområder. 
 
Det søkes å imøtekomme merknader om miljøvern under utarbeidelse av planen. 

 
 

Samfunnssikkerhet: 
- Forutsetter at det utarbeides ROS-analyse. 
 
ROS-analyse inngår som en del av planforslaget. 
 
Universiell utforming: 
- Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes ut på høring. 

 
 
NVE: 
- Ber om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og 

konklusjoner som er gjort. De skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, 
samt alle relevante fagkyndige utredninger. Vedlagte sjekkliste viser hvilke temaer som 
bør vurderes i en planprosess. 
   

Det søkes å gjøre vurderinger og konklusjoner iht. vedlagte sjekkliste under utarbeidelse av 
planen.  
 
5.4 Innkomne merknader etter høring og offentlig ettersyn 

Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn av reguleringsplan. (forslagsstillers kommentar i kursiv): 

 
Statens Vegvesen 
- Ingen merknad. 
 
NVE 
- I utgangspunktet ikke særlig stor skredfare på land på Frøya. Ikke behov for geoteknisk 

vurdering, men om/ved utglidning må geotekniskvurdering gjøres. 
 
Ivaretatt gjennom planbestemmelse §7-4-1 og 7-4-2. 
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Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 
Barn/unge og Miljøvern: 
- Planforslaget ivaretar ikke hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør legges inn stier og 

turdrag i planområdet.  
- Planforslaget ivaretar ikke hensyn til grønnstruktur særlig bra. Det bør legges inn stier og 

turdrag i planområdet.  
 

Grøntområde mot vei ble tatt ut, da dette var restområder nære innfartsvei. Dagens fortau og 
gang- og sykkelvei er i stor grad en videreføring av allerede eksisterende plan. Gang- og 
sykkelvei forbi felt B1 og B2 fører direkte til tursti. Fortau mellom B2 og B3 slutter rett i 
nærheten av en tursti. Det er lagt inn turdrag med tursti som ivaretar utfartsmuligheter. 
Rådmannen vurderer det slik at stier og turdrag er ivaretatt i planområdet. Resterende 
grøntområder videreføres fra dagens plan.  
 
Sosial og helse 
- Positivt at det er regulert inn fortau langs med V2. 
 
Samfunnssikkerhet 
- Området ligger på marine avsetninger. Forutsetter at NVE har vært høringspart i 

planprosessen. 
Dette er vurdert i ROS- analyse. NVE har vært høringspart, har ingen spesielle merknader. 
 
Sør- Trøndelag Fylkeskommune 
- Har ingen avgjørende merknader, men minner om den generelle aktsomhetsplikten, jfr. § 8 

i kulturminneloven. 
 
Ok. Kulturminnevern ivaretatt gjennom planbestemmelse § 7-2. 
 
Eldrerådet 
- Ingen merknad. 
 
Brukerrådet 
- Krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, gang- og sykkelvei og friområder skal ha 

universell utforming. 
 
Infrastruktur følger pålagte krav om universell utforming, se §§ 2-1-2, 2-2-2, 4-2. Uteområder 
og friområder følger de krav satt i TEK10 (§ 8-2). 
 
FNF (Forum for Natur og Friluftsliv – Sør- Trøndelag. 
- Ønsker å bevare myrområdene, og man må unngå drenering eller nedbygging av myra. 
- I henhold til Naturbasen mener man at det ikke er gode nok kartlegginger av naturverdier i 

området. Dette bør kartlegges. 
- Naturmangfoldloven krever en vurdering av samlet belastning av tilsvarende type i 

regionen, og evt. avbøtende tiltak. 
- Viktig at man ivaretar stiene gjennom planområdet, eller man gjør avbøtende tiltak for 

tilrettelegging av nye. 
- Av hensyn til beboere bør man sikre snarveier gjennom planområdet, og til/fra boligfeltet. 
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Myrområdet er fra tidligere berørt og bærer preg av menneskelig aktivitet. En utvikling av 
området er ikke mulig uten drenering eller nedbygging av myra her. Rådmannen mener 
områder godt nok kartlagt gjennom de tilgjengelige data. Området inngår i 
forretningsstrategi og nasjonale retningslinjer. En utbygging i sentrum motvirker spredt 
utbygging ellers på Frøya og i regionen. Feltet er sikret gjennom fortau, gang- og sykkelvei 
og turdrag. 
 
 
6. PLANFORSLAGET 

6.1 Generelt 

- Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 
12-3. 

- Reguleringsplankart er utarbeidet ved hjelp av FKB kartdata basert på koordinatsystem 
Euref89 UTM32, høydegrunnlag NN1954  

- Tilhørende sosi-fil er utarbeidet i versjon 4.5. 

6.2 Arealbruk 

Eksisterende forhold 
For arealdisponering i gjeldende planer vises det til kapittel 3.1. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Formål, kode, eierform og areal for planforslaget er angitt i tabellen under. For angivelse av 
eierform benyttes følgende nummer: 
 
1: Offentlig formål (er vist i plankart med «o_» foran formålskode) 
2: Felles (er vist i plankart med «f_» foran formålskode) 
3: Annen eierform (privat) (angis uten bokstav foran kode) 
 
Formål Kode Eierform Areal(daa) 
Boligbebyggelse B1 3 1.488 
Boligbebyggelse B2 3 11.833 
Boligbebyggelse B3 3 7.386 
Veg V1 1 0.726 
Veg V2 1 1.264 
Fortau F1 1 0.398 
Gang-/sykkelveg GS1 1 0.117 
Gang-/sykkelveg GS2 1 0.058 
Annen veggrunn – tekniske anlegg VT1 1 0.142 
Annen veggrunn – tekniske anlegg VT2 1 0.109 
Annen veggrunn – tekniske anlegg VT3 1 0.235 
Annen veggrunn – tekniske anlegg VT4 1 0.237 
Annen veggrunn – tekniske anlegg VT5 1 0.057 
Friområde FR1 3 1.820 
Friområde FR2 3 2.111 
Turdrag Turdrag 3 0.057 
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Planområde   27.981 
 
Det vises for øvrig til reguleringsplankart. 
 
Virkning av planforslaget 
Planforslaget medfører små endringer i arealbruk på planområdet. I områder som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse med tillatt bygd enebolig eller 
tomannsbolig, vil det nå i tillegg bli tillatt med rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. 
Dette innebærer en økning av tillat bebygd areal som medfører en liten økning i trafikktetthet i 
området.   

6.3 Bebyggelse og anlegg 

Eksisterende forhold 
Planområdet er ikke bebygd, men er i gjeldende reguleringsplan regulert til boligbebyggelse i 
form av eneboliger og tomannsboliger. 
  
Beskrivelse av planforslaget 
Området B1- B3 tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av rekkehus 
eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med sekundærleilighet. 
 
 
Virkning av planforslaget 
Planforslaget medfører endringer i forhold til eksisterende reguleringsplan i form av at det 
tillates en økning av antall boenheter i området.  

6.4 Samferdselsanlegg 

Eksisterende forhold 
I forbindelse med boligfeltutbygging i nærområdet er det opparbeidet nye veger med fortau 
som gir adkomst til selve planområdet.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Det er regulert inn veger (V1-V2) inn til områdene for boligbebyggelse.  
 
Regulert bredde for veger er 6,0 meter. 
Veg V1 skal opparbeides med 5,0 m asfaltert kjørebane og 2 x 0,5 m grusskulder. 
Veg V2 skal opparbeides med 5,5 m asfaltert bredde, samt 0,5 m grusskulder på motsatt side 
av fortau. 
 
Veg V1-V2 er offentlig. 
 
Langs veg V2 er det regulert inn ensidig fortau(F1).  
 
Regulert bredde for fortau er 2,0 meter. 
Fortau skal opparbeides med 1,75 m asfaltert bredde 0,25 m grusskulder. 
 
F1 er offentlig. 
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I tilknytning til vegene er det regulert inn annen veggrunn som omfatter bl.a. areal tiltenkt for 
grøft, sandfang og opplagring av snø. Dette arealet driftes av vegholder og tillates ikke nyttet 
til annet enn tiltak direkte knyttet til drift av vegen.  
Regulert bredde er 1,0 m. 
 
VT1 – VT5 er offentlig. 
 
Det er regulert inn gang-/sykkelveger GS1 og GS2 fra enden av veg V1 og V2 som gir 
adkomst til utmark utenfor planområdet.  
 
Regulert bredde på gang-/sykkelveger er 3,0 meter. 
Gang-/sykkelveg skal opparbeides med 2,5 m asfaltert bredde og 2 x 0,25 m grusskulder. 
 
GS1 og GS2 er offentlig. 
 
Turdrag sikrer adkomst til utmark og eksisterende turstier utenfor planområdet. Eksisterende 
stier innenfor planområdet vil bli ivaretatt av fortau (F1). 
 
Virkning av planforslaget 
Det er ikke gjort endringer av samferdselsanlegg i planforslaget i forhold til gjeldende 
reguleringsplan.  
 
De regulerte vegene gir god adkomst til områdene for boligbebyggelse. 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ansett som tilfredsstillende, da vegene innenfor 
planområdet er planlagt som blindveger som gir begrenset trafikk. Vegene utenfor 
planområdet er opparbeidet med fortau. 
 
De regulerte gang-/sykkelvegene og turdrag gir fortsatt adkomst til utmarka i tilknytning til 
planområdet. 

6.5 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende forhold 
Det er i forbindelse med utbygging av tilgrensende områder tatt hensyn til videre utbygging 
innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur ligger klart for tilknytning av det nye 
planområdet. Ved etablering av et vist antall enheter vil det mest sannsynligvis medføre 
oppgradering av eksisterende VVA- anlegg.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Det er ikke regulert inn areal for teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Nytt VVA-anlegg 
og kabelanlegg legges i tilknytning til adkomstveger inn til områdene for boligbebyggelse. 
 
Virkning av planforslaget 
Planforslaget medfører utbygging av teknisk infrastruktur innenfor, og avhengig av 
utbyggingens omfang utenfor planområdet.  
 

6.6 Barn- og unges interesser 

Eksisterende forhold 
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Det er i gjeldende reguleringsplan regulert inn en lekeplass ved starten av veg V2.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Det er ikke regulert områder for lekeplasser innenfor planområdet. 
 
Det stilles krav om at ved etablering av boliggrupper med 3 enheter eller mer skal det som en 
del av byggesøknad være sikret og opparbeidet felles lekeareal. Arealet skal ha en skjermet 
plassering, være egnet til formålet og ha gode solforhold, Lekeplassene skal opparbeides og 
være klar for bruk, dvs. etablert med lekeapparater og benker, samtidig med at første 
leilighet/bolig er klar for innflytting. 
 
Lekeplasser og utearealer i boligområdene skal være tilgjengelige for alle og ha universell 
utforming. 
 
Formål regulert til boligbebyggelse grenser opp mot regulerte friområder (FR1-FR2) innenfor 
planområdet der barn og unge har tilgang til fri lek og opphold. I tillegg grenser planområdet 
mot utmark i vest.   
 
Virkning av planforslaget 
Barn og unge har mulighet til å velge mellom lek og opphold på tilrettelagte lekeplasser, eller 
lek og opphold i fri natur innenfor planområdet. 
 

6.7 Naturmangfold 

Eksisterende forhold 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ikke opplyst opp spesielle forhold som det må tas hensyn 
til i forbindelse med naturmangfold.  

 
I tillegg er det utført søk i kartapplikasjonen miljøstatus.no fra Miljødirektoratet bl.a. på 
«truede dyrearter på rødlista» uten treff innenfor, eller i nærheten av planområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget innebærer ingen forandring i forhold til gjeldende reguleringsplan. Deler av 
utmarka innenfor planområdet blir planlagt benyttet til boligbebyggelse. 
  
Virkning av planforslaget 
Planforslaget vil ikke medføre forringelse av naturmangfold, ut over lokale virkninger av 
inngrep på områder for bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
 

6.8 Kulturminner 

Eksisterende forhold 
Det er ingen kulturminner registrert i naturbasen miljøstatus. Det er heller ikke opplyst fra 
offentlige sektormyndigheter at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet.   
 
Beskrivelse av planforslaget 
Da det ikke er påvist konflikt med fredete kulturminner er det i planforslaget ikke regulert inn 
områder med hensyn på fredete kulturminner. Eventuelle funn i forbindelse med befaring må 
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eventuelt reguleres inn. Det minnes for øvrig om aktsomhets- og meldeplikten etter 
kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet.  
 
Virkning av planforslaget 
Planforslaget anses på dette tidspunkt ikke å komme i konflikt med nasjonale eller regionale 
kulturminneinteresser. 
 
 
7. ROS-ANALYSE 

7.1 Formålet med ROS-analysen 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging stiller plan- og bygningsloven krav til at det skal 
utarbeides ROS-analyse for planområdet (§4-3). Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 
Hensikten med ROS-analysen er å legge grunnlaget for en arealbruk som fremmer en god 
samfunnsutvikling. Det stilles derfor krav om at reguleringsplanen tar hensyn til forhold som 
kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.  

7.2 Metode 

Metoden i ROS-analysen er bygget på veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 
utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjematisk kan arbeidsgangen og 
metoden i arbeidet framstilles som i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Arbeidsmetode 

 
Kartlegging av mulige farer  
Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes 
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som relevante (tenkbare) for analyseobjektet. I arbeidet er det benyttet flere kilder av fakta, 
spesielt www.miljostatus.no og andre nettsteder med informasjon fra offentlige instanser. 
 
Vurdering av sannsynlighet  
Sannsynligheten for hver type fare vurderes. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe 
klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne 
vurderingen bygger på informasjon innhentet fra kildemateriale, kjennskap til lokale forhold, 
erfaring og eventuelt vurderinger fra ekstern ekspertise. Det er benyttet følgende kategorier i 
sannsynlighetsvurderingen (se Figur 4): 
 
Sannsynlighet Hyppighet 
1.) Lite sannsynlig  Hendelse mindre enn en gang hvert 50. år  
2.) Mindre sannsynlig  Hendelse mellom hvert 10. og hvert 50. år  
3.) Sannsynlig  Hendelse mellom hvert år og hvert 10. år  
4.) Meget sannsynlig Hendelse mer enn en gang pr. år 

Figur 4. Sannsynlighetsvurdering 
 
Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid.  
 
Vurdering av konsekvens  
Konsekvensene av en farlig hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens er i denne 
sammenhengen et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver 
mulige skader. I denne sammenhengen vurderes mulige skader på liv/helse, miljø, materielle 
verdier/økonomi og samfunnsviktige funksjoner/kommunikasjonssystemer. 
 
Det er benyttet følgende kategorier i konsekvensvurderingen (se figur 5): 
 
 Liv/helse Miljø Materielle 

verdier/økonomi 
Samfunnsviktige funksjoner/ 
kommunikasjonssystemer 

1.) Ufarlig  Ingen Ingen  Tap lavere enn  
0,5 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av 
drift, mindre forsinkelser. Ikke 
behov for reservesystemer og 
ingen personskader eller 
miljøskader som følge av 
driftsstans. 

2.) En viss 
fare  

Få og små  Mindre skader, lokale 
skader  

Tap mellom  
0,5 – 10 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av 
drift. Behov for reservesystemer, 
mindre person- og miljøskader 
kan forekomme ved mangel av 
dette.  

3.) Kritisk  Alvorlige  Omfattende skader, 
regionale konsekvenser 
med mindre 
restitusjonstid  

Tap mellom 
10 – 100 mill. kr. 

Driftsstans i systemet i flere døgn; 
konsekvens personskader og evt. 
omfattende miljøskader. 

4.) Farlig  Alvorlige, 
en død  

Alvorlige skader, 
regionale konsekvenser 
med  
lang restitusjonstid 

Tap mellom  
100 – 1000 mill. 
kr. 

Systemet ute av drift over lengre 
tid, avhengige systemer rammes 
midlertidig. Konsekvens kan være 
til alvorlige person- og 
miljøskader og dødsfall (en 
person). 

5.) 
Katastrofalt  

Flere 
døde  

Uopprettelige 
miljøskader lokalt eller 
regionalt  

Tap over 
1 mrd. kr. 

Hovedsystem og avhengige 
systemer permanent ute av drift, 
konsekvenser kan være flere døde 
og alvorlige/langvarige 
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miljøskader.  

Figur 5. Konsekvensvurdering 
 
Vurdering av risiko  
Risiko beskrives som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Risiko = Sannsynlighet x konsekvens.  
 
Risikoen uttrykkes i en risikomatrise (se Figur 6): 
 
 
 Konsekvens 

S
an

ns
yn

li
gh

et
 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 
4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

1. Lite 
sannsynlig 

     

Figur 6. Risikomatrise 
 
- Rødt felt (høy risiko). Indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for 

hendelser som faller innenfor dette området.  
- Gult felt (moderat risiko). Indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som 

reduserer risiko. 
- Grønt felt (lav risiko). Indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 
 

7.3 Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer) 
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kon. Risi. Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Er området utsatt for evt. kan plan/tiltak medføre risiko for: 
1. Løsmasseskred Ja 1 3  Se egen utredning 
2. Snøskred og steinsprang Nei     
3. Flom Nei     
4. Tidevann Nei     
5. Radon Ja 3 2  Se egen utredning 
6. Sårbar flora og fauna Nei     
7. Verneområder Nei     
8. Vassdragsområder Nei     
9. Kulturminner/miljø Nei     
10. Ekstreme værforhold Ja 3 2  Se egen utredning 
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan plan/tiltak få uheldige konsekvenser for: 
11. Vei, bru, knutepunkt Nei     
12. Flyplass Nei     
13. Havn, kaianlegg Nei     
14. Industri og næringsliv Nei     
15. Helse- og omsorgsinstitusjoner Nei     
16. Skole/barnehage Nei     
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
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18. Kraftforsyning Nei     
19. Telefonkommunikasjon Nei     
20. Vannforsyning Nei     
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Område for idrett/lek Nei     
24. Park/rekreasjonsområde Nei     
25. Vannområde for friluftsliv Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støy, trafikk Nei     
29. Støy, industri Nei     
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn på land Nei     
32. Forurensning i sjø/sjøbunn Nei     
33. Høyspentlinje (EMF) Nei     
34. Risikofylte anlegg (kjemikalier, 

eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) 
Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     
36. Forurensning fra båt/båtulykker Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt forurensning Nei     
38. Støy fra trafikk Nei     
39. Støy fra andre kilder Nei     
40. Forurensning fra virksomhet Nei     
41. Risikofylte anlegg (kjemikalier/ 

eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) 
Nei     

42. Brann- og eksplosjonsfare Nei     
Transport/trafikksikkerhet. Er det risiko for: 
43. Ulykke med farlig gods Nei     
44. Vær/førebegrensning av tilgjengelighet Nei     
45. Ulykke i avkjørsler Nei     
46. Ulykke med myke trafikanter Nei     
47. Ulykke i sjø/båt Nei     
48. Ulykke ved anleggsgjennomføring Nei     
49. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold 
50. Er tiltaket potensielt sabotasje/terrormål Nei     
51. Er det pot. sabotasje/terrormål i området Nei     
52. Regulerte vannmagasiner (usikker is ol) Nei     
53. Farlige terrengformasjoner (stup ol) Nei     
54. Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei     
55. Spesielle forhold ved utbygging Nei     

Figur 7. Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer). 
 

7.4 Oppsummerende ROS-matrise 

Figur 8 gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser. Matrisen beskriver risikoen 
etter at mottiltaket er vurdert. Tiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt 
område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle 
hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller 
innenfor. 
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Figur 8. Oppsummerende risikomatrise 
 

7.5 Vurdering av risikoreduserende tiltak 

7.5.1 Hendelser med middels risiko (gult felt) 

 
5. Radongass 
Det er ikke foretatt radonundersøkelser, men aktsomhetskart for radongass (figur 9) viser et 
område i vest med høy aktsomhet. Midtre del er usikker, mens østre del viser moderat til lav 
aktsomhet. Radongass må måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, eller at 
bygninger uansett oppføres med tiltak for å fjerne radon.  
 
 
 

 
Figur 9. Radon - aktsomhet. 

 
10. Ekstreme værforhold 
Planområdet ligger ute ved kysten. Ekstrem vind i form av storm og orkan kan føre til 
materielle skader på bebyggelse og anlegg.  
 
Ved nye bygninger og anlegg bør det tas hensyn til fare for ekstrem vind både under 



 

  24.11.16 

18 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING  
BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING 

planlegging og oppføring, slik at eventuelle materielle skader blir minimale. 
 

7.5.2 Hendelser med lav risiko (grønt felt) 

1. Løsmasseskred 
Løsmassekart fra NGU (figur 10) viser at i vest består området av et tynt humus-/torvdekke. 
Midtre del består av torv og myr, mens østre del består av tykk strandavsetning. 
 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det forutsettes 
imidlertid at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet umiddelbart stanses og 
geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås.  
 
 

  
Figur 10. Løsmassekart fra NGU. 

 
 
 
8. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Det har ikke kommet inn merknader til oppstart av planarbeid som har vært til hinder for 
forslaget til reguleringsplan. 
 
Det har heller ikke under planarbeidet blitt avdekket momenter som har hatt vesentlig 
betydning for reguleringsplanforslaget. 
 
På dette grunnlag fremmes forslaget til reguleringsplan til politisk behandling.   
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Detaljregulering:  BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE - DELENDRING 
Plan ID:   1620201505 
 
Reguleringsplankart      datert 23.11.16. 
Reguleringsbestemmelser     datert 24.11.16.   
Vedtatt i kommunestyret     datert 15.12.16 
 
§ 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL § 12-5) 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse (B) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Veg (V) 
- Fortau (F) 
- Gang-/sykkelveg (GS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (VT) 

 
Grønnstruktur 

- Friområde (FR) 
- Turdrag (turdrag) 

 
Sikringssoner 

- Frisikt 
 
 
§ 2 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 2-1 Boligbebyggelse (B1-B3) 
§ 2-1-1 Området tillates benyttet til eneboliger eller konsentrert bebyggelse i form av 

rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. Eneboligtomter tillates med 
sekundærleilighet. 

 
§ 2-1-2  Før fradeling av tomt eller innsending av byggesøknad må 

tiltakshaver/utbygger levere illustrasjonsplan som viser hvordan byggetomta 
skal disponeres. Illustrasjonsplan skal vise hvordan bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel av 2011, § 3.5 oppfylles, herunder krav til areal for 
lekeplasser, uteoppholdsareal, parkering og avkjørsler. 

 
§ 2-1-3  Største tillatte gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 6,0 m og 

største tillatte mønehøyde er 9,0 meter. 
 
§ 2-1-4  Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 55 %. 
 
§ 2-1-5  Arealutnyttelsen ved bebyggelse i form av rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 

2 etasjer, skal være minimum 3 boenheter per dekar.  
 
§ 2-1-6  Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor soverom skal 



  Side 2 av 4 
 

maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012 skal legges til grunn. 

 
 
§ 2-2 Lekeplasser (felles for angitte boliger) 
§2-2-1 Ved etablering av boliggrupper med 3 enheter eller mer skal det som en del av 

byggesøknad være sikret og opparbeidet felles lekeareal innenfor 
boligområdet. Arealet skal ha en skjermet plassering, være egnet til formålet og 
ha gode solforhold, Lekeplassene skal opparbeides og være klar for bruk, dvs. 
etablert med lekeapparater og benker, samtidig med at første leilighet/bolig er 
klar for innflytting. 

 
§2-2-2  Lekeplasser og utearealer i boligområdene skal være tilgjengelige for alle og ha 

universell utforming. 
 
§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
§ 3-1 Veg (V1 – V2) 
§ 3-1-1  Regulert bredde er 6,0 meter. 
 
§ 3-1-2  Veg V1 skal opparbeides med 5,0 m asfaltert kjørebane og 2 x 0,5 m  
 grusskulder. 
 
§3-1-3  Veg V2 skal opparbeides med 5,5 m asfaltert bredde, samt 0,5 m grusskulder 

på motsatt side av fortau. 
 
§3-1-4  V1 og V2 er offentlig. 
 
§ 3-2 Fortau (F1) 
§ 3-2-1  Regulert bredde er 2,0 meter. 
 
§ 3-2-2  Fortau skal opparbeides med 1,75 m asfaltert bredde og 0,25 m grusskulder. 
 
§ 3-2-3  F1 er offentlig. 
 
§ 3-3 Annen veggrunn (VT1 – VT5) 
§ 3-3-1  Annen veggrunn omfatter bl.a. areal tiltenkt for grøft, sandfang og opplagring 

av snø. Dette arealet driftes av vegholder og tillates ikke nyttet til annet enn 
tiltak direkte knyttet til drift av vegen. Disse skal tilsåes for å gi et tiltalende 
utseende. 

 
§ 3-3-2  VT1 – VT5 er offentlig. 
 
§ 3-3-3  Regulert bredde er 1,0 m. 
 
§ 3-4 Gang-/sykkelveg (GS1-GS2) 
§ 3-4-1  Regulert bredde er 3,0 meter. 

Gang-/sykkelveg skal opparbeides med 2,5 m asfaltert bredde og 2 x 0,25 m 
grusskulder. 
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§ 3-4-2  GS1 og GS2 er offentlig.  
 
§ 3-5 Avkjørsel 
§ 3-5-1  Det tillates opparbeidet avkjørsel fra offentlig vei til hver tomt for enebolig 

eller tomannsbolig.  For konsentrert bebyggelse skal avkjørsler fortrinnsvis 
samles for flere boenheter. Plassering av avkjørsel skal angis i byggesøknad. 
Avkjørsler kan tillates endret etter nærmere vurdering, med godkjenning etter 
vegloven.  

 
§3-5-2  Utforming og vedlikehold av avkjørsler skal skje i hht. vegnormalene for 

Statens vegvesen og forskrifter til Veglovens § 43. 
 
§ 3-6   Vann- og avløp 
 Vann- og avløpsledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på 

en slik måte at dette ikke virker skjemmende. Overvann og avløp skal føres i 
separate ledninger til kommunalt anlegg. Utforming etter nærmere avtale med 
kommunen. Vann- og avløpsplan skal utarbeides ført byggesøknad. 

 
§ 4 Grønnstruktur 

 
§ 4-1 Friområde (FR1-FR2) 

Områdene er avsatt til rekreasjon, lek og friluftsaktivitet for områdets beboere 
og andre brukere. I disse områdene tillates ikke oppført bygninger eller 
installasjoner som ikke er i direkte tilknytning til områdets bruk etter formålet. 
Enkel tilrettelegging med reversible inngrep for å fremme friluftslivet er tillatt. 

§ 4-2 Turdrag (turdrag) 
Tursti skal opparbeides med 1,5 meter bredde der det er avmerket i kartet. Det 
tillates ikke konstruksjoner som hindrer fri ferdsel over stien. Tursti skal være 
tilgjengelige for alle og ha universell utforming. Det skal være hindringsfri 
adkomst mellom gang- og sykkelvei (GS2) og fortau (F1). 

 
 
§ 5 Sikringssoner 

 
§ 5-1 Frisikt (H140) 

Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over de 
tilstøtende vegers plan. 

 
 
§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

Utbygging i planens byggeområder skal ikke iverksettes før veger, gang- og 
sykkelveger og turdrag internt i planområdet er utbygd og tilknyttet eksternt 
vegnett. 

 
 
§ 7 Fellesbestemmelser 

 
§ 7-1 Byggegrenser 

a. Byggegrense fra senterlinje V1 og V2 er 8,0 meter. 



  Side 4 av 4 
 

b. Byggegrense fra senterlinje GS1 og GS2 er 6,5 meter. 
c. For øvrige byggegrenser vises det til plankart. 
d. Der byggegrense ikke er angitt er den sammenfallende med formålsgrensen. 

 
 
§ 7-2 Kulturvern 

Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding 
sendes kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. 

 
§ 7-3 Terrenginngrep 

Ved alle terrenginngrep i planområdet skal det vises varsomhet i forhold til 
terrengarrondering, massedeponering og frilandslagring som kan påføre 
terrenget varige skader. 

 
§ 7-4 Grunnforhold 
§ 7-4-1  Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det 

forutsettes derimot at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet 
umiddelbart stanses og geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning 
unngås.  

 
§ 7-4-2  Under opparbeidelse av området skal det tilrettelegges på en slik måte at 

overflatevann ledes bort fra området, slik at det ikke skaper unødvendig 
erosjon og fare for masseras. 
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Vår referanse Deres referanse Dato 
200811719-18 STAS/5595 02.09.2016 
 

Vedrørende endring, del av reguleringsplan for Beinskardet boligfelt, Frøya kommune 

 
Vi viser til deres oversendelse av 22.08.2016. 
Planområdet ligger innenfor gjeldene Reguleringsplan for Beinskardet boligfelt (2011), 
område B3 og B4. 
 
Formålet med endringen er å legge til rette for enten enebolig eller rekkehus/ leilighetsbygg. 
Hensikten er å få til en mer fortettet og effektiv bruk av område, og legge til rette for en 
annen boligstruktur. 
 
Det skal kunne bygges i 2 etasjer. I forslag til bestemmelser legges det opp til en 
mønehøyde på opp til 9 meter, 2,2 meter høyere enn hva som tillates i gjeldende plan. 
 
Dette vil i flg Frøya kommune i utgangspunktet ikke ha noe innvirkning på resterende 
bebyggelse da feltet ligger i overkant av bebyggelsen ned mot sjø. Det vil kunne ha noe 
innvirkning på solforhold mot vest og sør. 
 
Ved full utnyttelse med rekkehus/leiligheter vil man få minimum 60 enheter. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke avgjørende merknader til planendringen. 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Vilkår for egengodkjenning:  Ingen. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vigdis Espnes Landheim 
Fagsjef 

Tore Forbord 
Rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
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Vår dato: 19.10.2016         

Vår ref.: 201502453-4     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 22.08.2016 Åse Winther 

Deres ref.:    

   

     

1 

NVEs uttalelse - reguleringsplan Beinskardet - Frøya kommune 

Viser til ovennevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn. 

NVE har følgende kommentarer: 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging. I den forbindelse er det utarbeidet 

en reguleringsplan som beskriver grunnforholdene ut fra NGUs løsmassekart. I tillegg er det beskrevet 

en forutsetning om at hvis det påvises tykke lag med ustabile masser underveis, må byggearbeidet 

umiddelbart stanses og geoteknisk fagkyndig kontaktes. I enkelte tilfeller er det da for seint å kontakte 

geotekniker hvis man er i kontakt med kvikkleire i en byggefase.  

På grunn av topografi og omfang av løsmasser på Frøya er det generelt sett ikke særlig stor skredfare på 

land. Likevel anbefaler vi alltid at NGUs løsmassekart blir vurdert i arbeidet med arealplansaker. Slik vi 

vurderer tiltaket er det ikke behov for en geoteknisk utredning, men hvis det er store konsekvenser ved 

en utglidning, anbefaler vi en geoteknisk vurdering og/ eller prøvegraving.  

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Åse Sofie Winther 

avdelingsingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandlar Innvalgstelefon
Tor Sæther 73 19 92 82
Kommunal- og samordningsstaben

Vår dato
07. 10. 2016
Deres dato
22. 08. 2016

vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2015/3052-421.4
De res ref.

16/2011

Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Uttalelse - delendring av reguleringsplan for leiligheter i Beinskardet
boligfelt - Frøya kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen frå Fylkesmannens fagavdelinger:

Barn og unge og Miljøvern
Det vises til vår tidligere uttalelse til oppstartvarsel, datert 11. 5. 2015. Forslag til
reguleringsplan for Beinskardet del 3 synes ikke i særlig grad å ivareta hensynet
til grønnstrukturen. Det bør legges inn stier/turvegdrag i reguleringsplanen for å
sikre at de ikke bygges ned når utbyggingen av området starter. Dette er viktige
verdier i bo!igområdene, både for å ivareta helhetiige turvegdrag med adkomst
til nærutfartsområdene og som en del av grønnstrukturen.

Ut over dette er det ingen merknader til planforslaget.

Sosial og helse
Nærhet til naturområder er en viktig kvalitet for planområdet samt for
eksisterende og eventuelt kommende boligområder. Det framgår av plankartet
at det er innregulert adkomster til naturområdet via gang- og sykkelveier.

En økning i antall boenheter vil gi økt trafikk i området. Det er derfor positivt at
det er innregulert fortau langs vei V2 i planområdet.

Samfunnssikkerhet

Ifølge løsmassekart ligger planområdet på marine avsetninger. I
reguleringsbestemmelsene skal arbeidet stanses dersom ustabile masser
påvises. For å sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt viser Fylkesmannen til
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og
flom, for oppfølging av eventuelle fareområder. Vi forutsetter at NVE sine
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i arbeid med planen.

Vi viser samtidig til § 28-1 i plan- og bygningsloven som sier at grunn kan bare
bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som
følge av tiltak.

E-post: fmstDostmottakOifvlkesmannen.no Internert: www. fvlkesmannen. no/st Organisasjonsnummer: 974764350



Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.

Vilkår for egengodkjenning
Ingen

Vi viser til brev frå Fylkesmannen til kommunene datert 24. 09. 2013 og
13. 02. 2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige
uttalelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for samordningen. Fylkesmannen
har i denne saken mottatt uttalelser frå Statens vegvesen. De har ingen
merknad til planforslaget.

Med hilsen

Tor Sæther

seniorrådgiver
Hanne Nordgård
plankoordinator

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
Samfunnssikkerhet: Kaja K. Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

vedlegg
l Uttalelse - delendring av reguleringsplan for leiligheter i Beinskardet boligfelt

- Frøya kommune

Kopi:
Statens Vegvesen - Region Midt
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2525 6404
PB 2350 Sluppen 7004

MOLDE
TRONDHEIM



Statens vegvesen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Region midt

Saksbehandler/telefon:

Marthe Fjellheim / 45205288

Vår referanse:

16/130660-2

Deres referanse:

STAS/5595

16/2011

Vår dato:

20. 09. 2016

Uttalelse - delendring av reguleringsplan Beinskardet del 3 - Frøya kommune

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 20. 08. 2016.

Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsendringen.

Vilkår for egengodkjenning:
Ingen.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

ErikJ. Jølsgard

seksjonssjef Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM

Postadresse

Statens vegvesen

Region midt

Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost-midt@vegvesen. no

Org. nr: 971032081

Kontoradresse

Prinsensgate l

701 3 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 10.10.2016 

Sak: 21/16  Arkivsak: 16/2469 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - REGULERINGSPLAN BEINSKARDET, DEL 3  

 

Vedtak: 

Eldrerådet har ingen merkad til saken. 

 

Enstemmig.  

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 10.10.16: 

 

Eldrerådet har ingen merkad til saken. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunalt Brukerråd   

Møtedato: 10.10.2016 

Sak: 13/16  Arkivsak: 16/2469 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - REGULERINGSPLAN BEINSKARDET, DEL 3  

 

Vedtak: 

Brukerrådet krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, gang og sykkelvei og firområder skal ha 

universell utforming. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Brukerrådets behandling i møte 10.10.16: 

 

Brukerrådet krever at lekeplasser, uteplasser, vei, fortau, gang og sykkelvei og firområder skal ha universell 

utforming. 

 

 



Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag

Sandgata 30, 7012 Trondheim
Tlf.: 94109461 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Frøya kommune
Postmottak@froya.kommune.no

Trondheim, 10. oktober 2016

Høringsuttalelse 1. gangsbehandling - reguleringsplan Beinskardet, del 3

Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner som i Sør-
Trøndelag består av elleve organisasjoner med over 33 000 medlemskap. FNFs organisasjoner arbeider for å 
fremme tilrettelegging for friluftsliv, stier og fiskeplasser, samt å motivere til økt deltakelse i mange typer 
friluftsliv, som jakt og fiske, turgåing, sykling, padling, vandring, skigåing og studier av ulike artsgrupper. 

Naturverdier / myr
Vi ønsker å bemerke at bevaring av myr er en ny nasjonal føring, og at boligfeltet så langt som mulig ikke 
bør medføre drenering eller nedbygging av myr. Såfremt alternative arealer i området ikke inneholder 
truede naturtyper, som kystlynghei, vil det være å anbefale at boligfelt isteden anlegges på «tørr grunn». 

Status for lavlandsmyrer er nylig hevet, bl.a. gjennom Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet, og det kan sees 
på som en ny nasjonal føring. Det er for tiden mye fokus på at myr har vært for enkelt å bygge ned og/eller 
drenere, og det gir tap av viktige biotoper for artsmangfoldet, og dessuten enorme klimautslipp. 

Vi kan ikke se (i Naturbase) at det eksisterer gode kartlegginger av naturverdier i området. Dette bør 
kartlegges før en evt. går videre med planene.

Naturmangfoldloven krever en vurdering av samlet belastning for økosystemene av tilsvarende type i 
regionen, dvs. om tapet av tilsvarende naturtyper, biotoper og biologisk mangfold samlet er for stort, og hva
som behøves av eventuelle avbøtende tiltak. 

Friluftsliv
Det er viktig for friluftslivet og folkehelsen å ivareta grønnstrukturen, og sikre adkomsten til 
nærutfartsområdene. Vi ser av kartet at det går to stier i kryss over planarealet som bør bevares, eller det 
bør gjennomføres avbøtende tiltak ved å tilrettelegge for nye stier som erstatning.

Av hensyn til beboerne i området bør en i planleggingen også sikre snarveier for enkel adkomst gjennom og 
til/fra boligfeltet.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i
Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-
Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: H47  

Arkivsaksnr.: 16/3470    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

2-MANNSBOLIG MOA - SLUTTREGNSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttregnskap for 2 omsorgsboliger på Moa godkjennes med kostnadsramme. Kr. 

3.825.142,- iht. sluttregnskap datert 28.11.2016 

 

 

Vedlegg: 

Sluttregnskap 28.11.2016 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/3470-1 2-MANNSBOLIG MOA - SLUTTREGNSKAP  

  

Saksopplysninger:   

Igangsetting av bygging av 2 omsorgsboliger i 2 manns bolig i tilknytning til øvrige 

omsorgsboliger på Moa ble vedtatt i formannskapet (sak 16/586) 11.4.2016 og 

kommunestyret 28.4.2016. Prosjektkostnad var beregnet til 3.904.885,-. Søknad om 

inesteringstilskudd fra Husbanken ble sendt på dette grunnlag. Investeringstilskudd ble 

innvilget med 45% av kostnadene, inntil kr. 1.757.200,-. 

 

Vurdering: 

Prosjektet er blitt gjennomført innenfor oppsatt kostnadsramme med en noe lavere 

prosjektkostnad, kr. 3.825.142,-. Den lavere kostnaden skyldes at det ikke har vært 

nødvendig å benytte hele sommen for budsjetterte reserver. 

Sluttregnskap datert 28.11.2016 er oversendt Husbanken med anmodning om utbetaling av 

investeringstilskudd. 

 

 

 

 

 



Kostnadsoppsett 2 boliger MOA 

Sluttregnskap 28.11.2016 
 spesifikasjon Budsjett Faktisk 

kostnad 
merknad bilag 

1 Felleskostnader     

1.1 Rigg og drift 0 Inkl. i 2   

1.2 hjelpearbeider 0    

2 Bygning (anbud) 2.621.600 2.630.611 
50.200 

         9.500 

Inkl. tillegg 
Utv. maling, terrasser 
Uavh. kontroll 

5 
7 
4,6 

3-6 vvs, el, tele, andre inst. 0 Inkl. i 2   

 Sum Huskostnader 2.621.600 2.690.311   

7 Utendørs inkl. va. (overslag) 100.000 54.440 
25.000 

3.066 

Asfalt 
Graving/tele 
Utv. Stoppekran 

9 
 
3 

 Sum bygg/utomhus 2.721.600 2.777.282   

8 Generelle kostnader     

8.1 Egen prosj.ledelse (ikke mva.): 
dialog brukere, 
prisinnhenting/kontrakt, 
oppfølging byggeperiode, 
ferdigbefaringer, sluttoppgjør 

90.000 85.000 
1.817 

42.000 

170t a 500,- 
Byggvask 
Utv. kummer 

13 
8 
10 

8.2 Byggesaksgebyr (ikke mva.) 12.335 16.858  1 

8.3 Tilknytningsavgift (eks. mva) 24.440 12.985  12 

8.4 Prosjektering 0 15.000 Brannprosj. 11 

8.5 Byggestrøm 10.000 10.000   

9. Spesielle kostnader     

9.1 25% mva. av bygg/utomhus 680.400 693.204   

9.2 25% mva. av generelle kostnader 
8.3, 8.4 

6.110 6.996   

9.3 Tomt (300m2 a 200kr) 60.000 104.000 520 m2 14 

9.4 Finanskostnader  0 0   

9.5 Prisstigning  0 0   

9.6 Løst inventar  0 0   

10. Reserver marginer (overslag) 300.000 60.000 Opparbeidelse grønt-
anlegg våren 2017 

 

 SUM KALKYLE 3.904.885 3.825.142   

 Pris pr.bolig  1.952.443 1.912.722   

      

 FINANSIERING     

 Tilskudd Husbanken  45% 1.757.200 1.721.314   

 Lån i kommunalbanken 2.147.685 2.103.828   

 SUM FINANSIERING 3.904.885 3.825.142   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

1.  Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende 

selskapskontroller gjennomføres i planperioden: 

2.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det 

skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre 

eiere. 

3.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Plan for selskapskontroll i Frøya kommune 2017-2018 - utkast 

Oversikt analyse 2017-2020 

Faktaark selskap 

 

Saksopplysninger:   

 
Kontrollutvalget skal sørge for at forvaltningen av kommunens selskaper blir gjenstand for kontroll.  

Det skjer blant annet gjennom at utvalget utarbeider en plan for selskapskontroll, som angir hvilke selskaper 

som er aktuelle for kontroll. Planen bygger på en analyse av risiko og vesentlighet knyttet til det enkelte 

selskap. 

Kontrollutvalget skal nå utarbeide en ny plan for selskapskontroll, som skal vedtas i kommunestyret. 

 

Selskapskontroll kan enten utføres som en kontroll av hvordan kommunen håndterer sine eierskap, for 

eksempel om den har rutiner for eierskapsoppfølging, om disse er hensiktsmessige og om de følges. 

Alternativt kan selskapskontrollen gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. Da går man gjerne inn i ett 

enkelt selskap og ser på hvordan eierskapet forvaltes i tillegg omfatter en slik kontroll vurderinger av 

selskapets økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger. 

 



Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet vedlagte analyse av Frøya kommunes eierinteresser. Analysen 

for alle selskapene er først oppsummert på én side, deretter følger en mer utdypende analyse av hvert 

selskap, dette for at utvalget skal ha best mulig grunnlag for å gjøre egne vurderinger og sette seg inn i 

grunnlaget for vurderingene av selskapene. I analysen har sekretariatet vurdert hvor vesentlige selskapene er 

for kommunen, hvilken risiko som knytter seg til selskapene og på den bakgrunn foreslått en prioritering. 

 

Vesentlighet, risiko og prioritering 

 

Vesentlighet viser hvor viktig et selskap er for kommunen. Selskaper med høy vesentlighet er aktuelle for 

selskapskontroll selv om det antas å være liten risiko knyttet til selskapet. Selskaper med middels 

vesentlighet må vurderes konkret på bakgrunn av risiko, mens selskaper med lav vesentlighet ikke er 

aktuelle for selskapskontroll, selv om det kan være knyttet vesentlig risiko til driften. 

Faktorer som stor eierandel og stor samfunnsmessig betydning/viktighet av tjenestene indikerer høy 

vesentlighet. 

 

Risikovurderingene er basert på sannsynligheten for at selskapet ikke vil oppfylle målsetningene med 

eierskapet. Her er økonomisk risiko en viktig faktor, i tillegg til andre forhold som kan føre til lav 

måloppnåelse, for eksempel manglende evne til å  levere en viktig tjeneste. 

 

Prioriteringen av selskap som er aktuelle for selskapskontroll er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering 

av risiko og vesentlighet. 

 

Sekretariatets vurdering 

 

Analysen viser at det ikke er knyttet høy risiko til noen av selskapene kommunen har eierskap i, dette må 

anses som positivt. Sekretariatet mener likevel at det er indikasjoner på at eierstyringen kan bli bedre og 

foreslår derfor at en generell gjennomgang av forvaltningen av kommunens eierskap gis høyeste prioritet. 

 

To selskap er foreslått for selskapskontroll: DalPro og Trøndersk kystkompetanse. 

Begge selskapene leverer tjenester av høy samfunnsmessig betydning, risikoen er vurdert til middels for 

begge selskapene. 

 

Trønderenergi og Hamos Forvaltnings IKS har vært gjennom selskapskontroll de siste årene og anses derfor 

for å være uaktuelle, selv om begge er selskaper med stor samfunnsmessig og økonomisk betydning for 

kommunen. 

 

Frøya kommune har bare en liten eierandel i Midt-Norge 110-sentral IKS. Selv om selskapet har høy 

vesentlighet tilsier likevel størrelsen på eierskapet at Frøya kommune ikke bør gjennomføre selskapskontroll 

på egenhånd. Dersom en av de større eierne ønsker å gjennomføre selskapskontroll kan kontrollutvalget 

vurdere å delta. 

 

Stiftelser er lite aktuelle for selskapskontroll, det vil si at Frøya fiskeri- og havbruksfond og Stiftelsen Halten 

Nekolai Dahls Minne regnes som uaktuelle i denne sammenhengen. Øvrige selskaper anses også som 

uaktuelle for selskapskontroll. Sekretariatet har av habilitetsmessige årsaker ikke vurdert seg selv. 

 

På denne bakgrunnen foreslår sekretariatet å gjøre følgende prioritering i plan for 

selskapskontroll: 

 

1. Eierskapskontroll 

2. Trøndersk kystkompetanse 

3. DalPro AS 

 

Sekretariatet viser til planutkastet for nærmere beskrivelse av selskapskontrollene. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 



 

Sekretariatet viser til vedleggene i saken og ber kontrollutvalget sette seg inn i analysen av selskapene for å 

vurdere alternativ prioritering. 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya kommune 

Vedtatt i kommunestyret xx/xx, sak XX 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 



 

 

1 Om selskapskontroll 

1.1 Ansvaret for selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.1 Kommunens interesser er i 

denne sammenhengen eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), 

interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og andre 

selskap med begrenset ansvar.  

 

Selskapskontroll kan gjennomføres som en enkel eierskapskontroll, eller som 

forvaltningsrevisjon i ett selskap 

 

Selskapskontroll som eierskapskontroll: I en eierskapskontroll undersøkes 

praktiseringen av kommunens eierstyring. Undersøkelsen kan inkludere kontroll med 

bruken av eierskapsstrategi, rutiner for deltakelse i generalforsamlinger og 

kommunikasjon med selskapene kommunen er eier i. Kontrollen kan ta utgangspunkt i 

oppfølgingen av ett eller flere selskap. Denne formen for selskapskontroll er obligatorisk 

og skal gjennomføres minst én gang i valgperioden. 

 

Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon: Denne formen for selskapskontroll er 

rettet mot ett selskap, og hensikten er å belyse om selskapet drives i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I denne formen for selskapskontroll 

undersøkes det om ressursene brukes slik eierne har vedtatt, om selskapet drives 

effektivt, om lover og regler etterleves, om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler 

er hensiktsmessige, om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med 

kommunestyrets krav m.m.2 

1.2 Plan for selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for selskapskontroll3. Planen skal baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

Gjennom slike vurderinger skal en forsøke å identifisere behovet for selskapskontroll i de 

ulike selskapene. Kontrollutvalget fremmer forslag om plan for selskapskontroll for 

kommunestyret. Den foreliggende planen er basert på en overordnet analyse som er 

gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 

1.3 Gjennomføring 

Revisjon Midt-Norge IKS skal i henhold til den inngåtte selskapsavtalen gjennomføre 

selskapskontroll på vegne av de 15 eierkommunene. 

 

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll og foreslår innretning på undersøkelsen. 

Bestillingen skjer med utgangspunkt i den vedtatte prioriteringsrekkefølgen i planen, 

men kan fravikes dersom forutsetningene endrer seg. 

 

Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger fra 

selskapets daglige leder, fra styret og den valgte revisor. I selskap som er heleid av 

kommuner og fylkeskommuner i fellesskap har kommunen fullt innsyn4. I selskap med 

andre eiere, og for selskapsformer som ikke er omfattet av loven må retten til innsyn 

                                                           

1 Jf. kommuneloven § 77 nr. 5. 
2  Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13, og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 7. 
3 Jf forskrift om selskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner § 13. 
4 Framstillingen er forenklet, se kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 1999 nr. 6 samt 
kommunelovens § 27. 



 

 

sikres på andre måter, for eksempel ved at selskapets vedtekter kan gi rett til innsyn for 

eiernes kontrollorganer. Samarbeid om selskapskontroll 
 
I selskap der flere kommuner er eiere, og særlig der kommunene også har samme 

revisjonsselskap, kan det være hensiktsmessig å samarbeide om selskapskontroll. Dette 

gir bedre utnytting av ressursene til revisjonsarbeid og gir færre kontroller enn om hver 

kommune skulle ha en egen selskapskontroll, noe som er en fordel for selskapene. For at 

det skal være praktisk gjennomførbart å samarbeide om selskapskontroll kreves det at 

kommunenes prioriteringer samordnes, og at kontrollutvalgene gis fullmakt til å 

prioritere mellom aktuelle prosjekt, avhengig av hvilke prosjekter det finnes potensielle 
samarbeidspartnere til. 

Ressursene til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å 

bevilge ytterligere ressurser, tas av ressursene til forvaltningsrevisjon. Det vil derfor 

være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to arbeidsområdene før 
bestilling. Det er hensiktsmessig at denne prioriteringen ligger til kontrollutvalget. 

1.4 Rapportering  

Revisjonen rapporterer om gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget, utvalget 

legger rapportene fram for kommunestyret. I fellesprosjekter mellom flere kommuner 
kan revisjonen rapportere i én samlet rapport dersom det er hensiktsmessig. 



 

 

2 Eierskap og eierstyring i Frøya kommune 

 
Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 701/13 en eierskapsmelding. Samtidig ble det satt ned 
et utvalg bestående av ordfører, opposisjonsleder og en deltaker fra administrasjonen for å 
ferdigstille meldingen. Endelig eierskapsmelding ble vedtatt i sak 12/14, den var sist behandlet i 
kommunestyret i sak 74/16.  
 
Eierskapsmeldingen legger føringer for kommunens utøvelse av eierstyring. Den er også en 
veiledning for styremedlemmer og representanter i generalforsamling og representantskap. I 
meldingen er det lagt opp til at den skal behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens 
oversikten over de enkelte selskapene skal behandles årlig. 
 
Tidligere gjennomførte selskapskontroller: 
2016 HAMOS Forvaltnings IKS. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll der 7 av 11 

eiere deltok. 
2014 Trønderenergi. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll med 19 andre 

eierkommuner. 
 
2013 DalPro. Eierskapskontroll. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

3 Prioriterte selskapskontroller i planperioden 

Kontrollutvalget har på bakgrunn av vesentlighets- og risikoanalysen av selskapene som kommunen 
har eierinteresser i satt opp følgende prioriteringsliste for selskapskontroll: 

Prioritering Prosjekt Involverte selskaper5 Involverte kommuner6 

1.  Eierskapskontroll  Frøya 

2.  Trøndersk kystkompetanse Trøndersk kystkompetanse Hitra, Frøya 

3.  DalPro AS DalPro Hitra, Frøya 

 

3.1 Utdyping av de enkelte selskapskontrollene 

Med ressursene som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan 
kontrollutvalget bestille i gjennomsnitt én kontroll i året. Deltakelse i felles selskapskontroller vil gi 
bedre ressursutnyttelse og gi kontrollutvalget anledning til å gjennomføre flere selskapskontroller i 
perioden.  

For alle selskapskontrollene i DalPro og Trøndersk kystkompetanse foreslås det å gjennomføre disse 
som forvaltningsrevisjon. De overordnede problemstillingene kan da omhandle selskapets 
ressursbruk, effektivitet, etterlevelse av lover og regler med mer. Det vil være nødvendig med en 
presisering av problemstillingene før bestilling av prosjektene.  

3.1.1 Eierskapskontroll 

I en eierskapskontroll er det den overordnede eierstyringen som er hovedtema. Det er interessant å 
belyse om kommunen driver god eierstyring, for eksempel om eiermelding etterleves, om man har et 
bevisst forhold til habilitetsbestemmelser og om dialogen mellom kommunestyret og 
eierrepresentantene er tilfredsstillende. 

3.1.2 DalPro AS 

DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier 60 %) og 
Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor omsetning og er en 
vesentlig investering for kommunen. Et interessant tema for en selskapskontroll av DalPro er om 
selskapet unngår at driften virker konkurransevridende7.  
 
I 2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at 
kommunen burde utarbeide en eierstrategi, videre at økonomi, organisering og oppgaver var i 
samsvar med formålet til selskapet.  

3.1.3 Trønders kystkompetanse 

Selskapet ble stiftet i 2006 og er et nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i regionen og ikke minst 
på Hitra og Frøya. Selskapet eies av en rekke private aktører i tillegg til Hitra og Frøya kommune, som 
eier 17,01 % hver. Selskapet er av liten økonomisk betydning for eierkommunene, men av stor 
samfunnsmessig betydning.  

Selskapets formål er blant annet: 

- å bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i Midt-Norge. 

                                                           

5 Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80. 
6  Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor. 
7  Jf. forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. § 1-6. 



 

 

- stimulere til økt vekst for eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer 

gjennom oppbygging av et større totalmiljø 

- søke samarbeid om å tilføre regionen prosjektmidler til konkrete bedriftsprosjekter 

Dersom øvrige eiere vil gi de kommunale eierne innsyn, kan en selskapskontroll av Trøndersk 
kystkompetanse for eksempel belyse måloppnåelsen, om ressursene brukes i tråd med eiernes 
føringer og om selskapet drives effektivt.  



 

 

4 Oversikt over kommunens eierskap 

Organisasjonsnr. Navn Type Eierandel 

947097733 DalPro AS AS 40,00% 

989138251 Frøya fiskeri- og havbruksfond Stiftelse 100,00% 

976788982 Frøya flerbrukshall DA Annet foretak 55,00% 

984565801 Frøya flyplass DA Annet foretak 25,00% 

975936333 Hamos Forvaltning IKS IKS 9,00% 

971375965 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS IKS 1,70% 

988799475 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS IKS 3,80% 

986532145 Kystlab - Prebio AS AS 3,91% 

916484496 Midt-Norge 110-sentral IKS IKS 1,47% 

994425714 Midt-Norsk fergeallianse AS AS 16,67% 

977036283 Revisjon Midt-Norge IKS IKS 3,80% 

971379650 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne Stiftelse 15,38% 

980417824 TrønderEnergi AS AS 2,75% 

990507627 Trøndersk Kystkompetanse AS AS 17,01% 

 



Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over selskaper med analyse

Frøya kommune

Vurd.dato PrioriteringVesentlighet RisikoType EierandelSelskapOrgnr

DalPro AS 40,00% MiddelsHøy Middels24.11.2016947097733 AS

Frøya fiskeri- og havbruksfond 100,00% LavLav Lav24.11.2016989138251 Stiftelse

Frøya flerbrukshall DA 55,00% Ikke vurdertMiddels Ikke vurdert24.11.2016976788982 Annet for

Frøya flyplass DA 25,00% MiddelsLav Lav24.11.2016984565801 Annet for

Hamos Forvaltning IKS 9,00% MiddelsHøy Lav11.11.2016975936333 IKS

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 1,70% LavMiddels Lav10.11.2016971375965 IKS

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3,80% Ikke vurdertIkke vurdert Ikke vurdert15.11.2016988799475 IKS

Kystlab - Prebio AS 3,91% LavLav Lav24.11.2016986532145 AS

Midt-Norge 110-sentral IKS 1,47% MiddelsHøy Lav14.11.2016916484496 IKS

Midt-Norsk fergeallianse AS 16,67% LavMiddels Lav24.11.2016994425714 AS

Revisjon Midt-Norge IKS 3,80% LavMiddels Lav21.11.2016977036283 IKS

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 15,38% LavMiddels Lav04.11.2016971379650 Stiftelse

TrønderEnergi AS 2,75% MiddelsHøy Middels10.11.2016980417824 AS

Trøndersk Kystkompetanse AS 17,01% MiddelsHøy Middels24.11.2016990507627 AS
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

DalPro AS947097733

Dalpro AS er en vekstbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommune med ca 65 deltakere og 20 
ordinært ansatte. Dalpro tilbyr ulik rehabilitering i samarbeid med NAV. Hitra kommune 
gjennomførte selskapskontroll av Dalpro AS i 2012.

Omsetning kr  23 448 000

Egenkapital kr  11 636 000

Totalkapital kr  22 213 000

Konkursrisiko A3

Lønnsomhet 9,70%

Likviditetsgrad 1 4,59

Soliditet 52,40%

Revisor Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

Lav

Tilfredsstillende

Meget god

Meget god

Selskapstype AS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Styreleder Antonsen, Roger

Styremedlem Stølan, Terje

Styremedlem Ulvan, Kolbjørn

Styremedlem Hallaren, Gunn Heidi Kristi

Styremedlem Wedø, Laila

Hitra kommune 60,00%

Frøya kommune 40,00%

Økonomi: Selskapet har de siste årene hatt økende omsetning og levert gode resultater.
Omdømme: Selskapet har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sine produkter og ble i 2016 
kåret til "årets vekstbedrift". Lav omdømmerisiko.

Tjenesten som tilbys er viktig og kommunene er avhengig av et godt og velfungerende tilbud. 
Selskapet representerer en vesentlig investering for Hitra (60%) og Frøya (40%) kommune, og har 
en stor omsetning. Selskapet må derfor anses å ha middels til høy vesentlighet for kommunene.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Høy

Risiko Middels

Prioritering Middels

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Frøya fiskeri- og havbruksfond989138251

Ifølge Brønnøysundregistrene støtter fondet veldedige og allmennyttige formål. Frøya kommune 
velger alle 3 styremedlemmer, og styreleder til stiftelsen.

Omsetning kr  0

Egenkapital kr  657 000

Totalkapital kr  657 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet 0,80%

Likviditetsgrad 1

Soliditet 100,00%

Revisor Revisjon Midt-Norge IKS

Ikke tilgjengelig

Ikke tilfredsstillend

Meget god

Ikke tilgjengelig

Selskapstype Stiftelse

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Nei

Styreleder Taraldsen, Torbjørn Bjarne

Styremedlem Hammerstad, Lars Peder

Styremedlem Espnes, Bjørnar Inge

Frøya kommune 100,00%

Økonomi: Ikke tilfredstillende lønnsomhet, meget god soliditet. Lav risiko.
Måloppnåelse: Stiftelsen har ikke hatt vesentlige utbetalinger siden 2011. Det står ikke oppført i 
kommunens reviderte eiermelding fra 2016. Måloppnåelsen er ikke mulig å vurdere, noe som kan 
ses som en risikofaktor i seg selv. 
Omdømme: Omdømmerisiko ukjent, men vil være avhengig av hvem som mottar utbetalingen og 
til hvilket formål.

Frøya kommune velger alle styremedlemmer i stiftelsen, men fondet må anses å være av uvesentlig 
betydning.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Lav

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Frøya flerbrukshall DA976788982

Eierselskap for Frøya flerbrukshall. Frøya kommune er i forhandlinger rundt å overta siste 45% fra 
Frøya Idrettslag.

Omsetning kr  0

Egenkapital kr  0

Totalkapital kr  0

Konkursrisiko

Lønnsomhet

Likviditetsgrad 1

Soliditet

Revisor

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Selskapstype Annet foretak

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Frøya kommune 55,00%

Økonomi: Foreligger ingen regnskapstall.
Måloppnåelse: Foreligger ingen konkrete mål for eierskapet
Omdømme: Uklart hvilke omdømmerisiko selskapet utgjør for kommunen som eier.

Lite informasjon om selskapet. Eierskapet til flerbrukshallen antas å ha vesentlig verdi.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Middels

Risiko Ikke vurdert

Prioritering Ikke vurdert

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Frøya flyplass DA984565801

Omsetning kr  84 000

Egenkapital kr  222 000

Totalkapital kr  222 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet 16,30%

Likviditetsgrad 1

Soliditet 45,90%

Revisor BDO AS

Ikke tilgjengelig

Meget god

Meget god

Ikke tilgjengelig

Selskapstype Annet foretak

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Nei

Hitra kommune 20,00%

Frøya kommune 25,00%

Måloppnåelse: Kommunens formål er å gjenåpne Frøya flyplass men ønsket driftsnivå framgår ikke 
av kommunens eiermelding. Måloppnåelsen derfor vanskelig å vurdere. 
Økonomi: Det eksisterer planer for videre utbygging av motorsportsenteret og flyplassen (hangar), 
Frøya kommune krever at reguleringsplanen fullføres før det blir gitt ytterligere tillatelser til 
utbygging. Frøya kommune er innstilt på å dekke sin andel av omlag 300.000 kroner i kostnader til 
dette, iflg. avisa Hitra-Frøya.
Omdømme: Selskapet har fått mye negativ medieoppmerksomhet på grunn av uro i det nå avgåtte 
styret.

Frøya og Hitra kommuner eier til sammen 45 % av selskapet, Men Hitra kommune vedtok høsten 
2016 å selge sin eierandel. Selv om selskapet ikke utgjør noen stor investering kan det sies å ha en 
viss samfunnsmessig verdi.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Lav

Risiko Middels

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Tentativ
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Hamos Forvaltning IKS975936333

Hamos er eier/medeier i en rekke andre selskaper.

Omsetning kr  139 862 000

Egenkapital kr  93 389 000

Totalkapital kr  195 966 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet 2,70%

Likviditetsgrad 1 3,18

Soliditet 47,70%

Revisor Revisjon Midt-Norge IKS

Ikke tilgjengelig

Svak

Meget god

Meget god

Selskapstype IKS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Berdal, Trygve

Styreleder Aune, Knud Petersen

Styremedlem Mortensvik, Astrid Lovise

Styremedlem Gundersen, Per Johan

Styremedlem Gjengstø, Lisbeth Stenfeldt

Styremedlem Muan, Olaug

Styremedlem Rønningsbakken, Odd Geir

Styremedlem Gangås, Ivar Konrad

Styremedlem Snildal, Toril

Styremedlem Opøien, Ragnar Martin

Styremedlem Indergård, Oddvar

Orkdal kommune 23,50%

Frøya kommune 9,00%

Meldal kommune 8,10%

Hemne Kommune 8,80%

Rennebu kommune 5,40%

Rindal kommune 4,30%

Agdenes kommune 3,60%

Snillfjord kommune 2,00%

Hitra kommune 9,00%

Skaun kommune 14,00%

Surnadal Kommune 12,30%

Økonomi: Svak lønnsomhet, meget god likviditet og soliditet. Selskapet har solid økonomi, og har 
hatt god likviditet og  har jevnt over hatt gode resultat. En omfattende konsernstruktur med stor 
aktivitet ut over kjerneoppgaver utgjør i seg selv en administrativ risiko. Kombinasjonen av drift i 
konkurransemarked og monopolvirksomhet representerer en ytterligere risiko. Selskapskontroll fra 
2016 avdekket ikke avvik i denne forbindelse.
Selskapets styre består av flere folkevalgte og ansatte noe som krever fokus på forvaltningslovens 
habilitetsregler. Dette kan utgjøre en risiko både i henhold til måloppnåelse og omdømme.
Prioritering settes likevel til lav da det ble gjennomført en selskapskontroll 2015/2016.

Selskapet er heleid av kommuner i regionen, og utgjør en betydelig offentlig investering. Selskapets 
hoveformål er også å drive tjenesteyting på vegne av det offentlig overfor kommunens innbyggere. 
Dette tilsier en svært høy vesentlighet.

Vurderingsdato 11.11.2016

Vesentlighet Høy

Risiko Middels

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Tentativ
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS971375965

Omsetning kr  0

Egenkapital kr  0

Totalkapital kr  0

Konkursrisiko

Lønnsomhet

Likviditetsgrad 1

Soliditet

Revisor KomRev Trøndelag IKS

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Selskapstype IKS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Overland, Anne

Styreleder Fosse, Kjell

Styremedlem Segtnan, Randi

Styremedlem Stene, Ola

Styremedlem Solvik, Jan Børre

Styremedlem Jebens, Tove

Inderøy Kommune 1,94%

Agdenes kommune 1,25%

Frøya kommune 1,70%

Rennebu kommune 1,41%

Meldal kommune 1,65%

Høylandet kommune 1,17%

Snåsa kommune 1,33%

Bjugn kommune 1,73%

Frosta Kommune 1,41%

Hemne Kommune 1,75%

Hitra kommune 1,71%

Holtålen kommune 1,30%

Klæbu kommune 1,86%

Leksvik kommune 1,58%

Levanger kommune 2,71%

Malvik kommune 2,41%

Lierne kommune 1,19%

Melhus kommune 2,54%

Meråker kommune 1,39%

Midtre Gauldal kommune 1,88%

Namsskogan kommune 1,10%

Oppdal kommune 1,94%

Orkdal kommune 2,34%

Os kommune 1,31%

Osen kommune 1,12%

Rissa kommune 1,92%

Roan kommune 1,11%

Røros kommune 1,83%

Røyrvik kommune 1,02%

Selbu kommune 1,67%

Skaun kommune 1,96%
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Selskapet skal legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive 
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne 
fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sør

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Snillfjord kommune 1,11%

Steinkjer kommune 2,83%

Stjørdal kommune 2,87%

Trondheim kommune 17,56%

Tydal kommune 1,09%

Verdal kommune 2,49%

Ørland kommune 1,78%

Åfjord kommune 1,51%

Nord-Trøndelag Fylkeskommune 5,91%

Sør-Trøndelag fylkeskommune 10,30%

Grong kommune 1,38%

Selskapet var gjenstand for eierskapskontroll fra STFK i 2011. Selskapet gir inntrykk av å ha en 
solid og stabil drift og leverer de nødvendige tjenester på sitt område.

15 av KonSek-kommunene er deltakere, STFK er største av disse med 10,3 % Selskapet utgjør ikke 
en stor økonomisk investering for noen av de innvolverte kommunene. Selskapet leverer imidlertid 
arkivtjenester til alle de innvolverte kommunene, en funksjon som er viktig for forsvarlig 
ivaretakelse av lovpålagt oppbevaring av materiale.

Vurderingsdato 10.11.2016

Vesentlighet Middels

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Gjeldende

Side 7 av 1924.11.2016



Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS988799475

Omsetning kr  4 656 000

Egenkapital kr  2 273 000

Totalkapital kr  3 079 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet 4,40%

Likviditetsgrad 1 4,96

Soliditet 79,90%

Revisor KomRev Trøndelag IKS

Ikke tilgjengelig

Svak

Meget god

Meget god

Selskapstype IKS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Hanssen, Arvid

Styreleder Balstad, Inga Johanne

Styremedlem Berglann, Torbjørn

Styremedlem Brekken, Oddlaug Børseth

Styremedlem Bæverfjord, Helge Bjørn

Styremedlem Sund, Jan Ole

Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,00%

Melhus kommune 12,40%

Malvik kommune 10,60%

Orkdal kommune 9,40%

Midtre Gauldal kommune 5,40%

Skaun kommune 5,40%

Klæbu kommune 4,80%

Hemne Kommune 4,00%

Frøya kommune 3,80%

Selbu kommune 3,60%

Meldal kommune 3,60%

Hitra kommune 3,60%

Agdenes kommune 1,60%

Snillfjord kommune 1,00%

Tydal kommune 0,80%

Sekretariatet er ikke habile til å vurdere risiko i eget selskap.

Sekretariatet er ikke habile til å vurdere vesentlighet i eget selskap.

Vurderingsdato 15.11.2016

Vesentlighet Ikke vurdert

Risiko Ikke vurdert

Prioritering Ikke vurdert

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Kystlab - Prebio AS986532145

Analysesenter for laboratorieanalyser innen vann, mat og miljøprøver. Etter fusjon mellom Kystlab 
og Prebio i 2014 drives selskapet Kystlab-Prebio AS på 9 lokasjoner med mer enn 60 ansatte, i 
tillegg eier selskapet tre datterselskap. Selskapets eiere er i

Omsetning kr  42 246 000

Egenkapital kr  24 666 000

Totalkapital kr  31 459 000

Konkursrisiko A3

Lønnsomhet 11,90%

Likviditetsgrad 1 2,91

Soliditet 77,80%

Revisor BDO AS

Lav

God

Meget god

Meget god

Selskapstype AS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Nei

Styreleder Løvik, Bjørn-Vegard

Styremedlem Lian, Nikolai

Styremedlem Wang, Heidi

Styremedlem Østby, Anita

Hitra kommune 3,91%

Frøya kommune 3,91%

Måloppnåelse: Selskapet utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen. Lav risiko.
Økonomi: Lav konkursrisiko, god lønnsomhet og meget god likviditet og soliditet. Lav risiko.

Formålet med eierskapet er å bidra til at oppdrettsnæringen får nødvendige analysetjenester. Lav 
samfunnsmessig betydning. Selskapet ønsket høsten 2016 å innløse aksjene til småaksjonærene i 
selskapet, tilbudet ble avslått av Frøya kommune.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Lav

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Midt-Norge 110-sentral IKS916484496

Selskap opprettet 1.1.2016. Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for 
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fa

Omsetning kr  0

Egenkapital kr  0

Totalkapital kr  0

Konkursrisiko

Lønnsomhet

Likviditetsgrad 1

Soliditet

Revisor Trondheim kommunerevisjon

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Selskapstype IKS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Vollum, Arvid

Styreleder Momyr, Michael Jan

Styremedlem Karlsen, Per Øystein

Styremedlem Stræte, Malene

Styremedlem Hansen, Frank

Styremedlem Grønås, Frank

Styremedlem Høyem, Elisabeth

Styremedlem Hermansen, Anna-Karin

Agdenes kommune 0,56%

Bjugn kommune 1,50%

Frøya kommune 1,47%

Hemne Kommune 1,35%

Hitra kommune 1,45%

Holtålen kommune 0,64%

Klæbu kommune 1,91%

Leksvik kommune 1,11%

Malvik kommune 4,29%

Meldal kommune 1,26%

Melhus kommune 5,06%

Midtre Gauldal kommune 2,01%

Oppdal kommune 2,18%

Trondheim kommune 58,80%

Orkdal kommune 3,73%

Skaun kommune 2,44%

Rissa kommune 2,12%

Røros kommune 1,78%

Ørland kommune 1,65%

Selbu kommune 1,30%

Åfjord kommune 1,03%

Rennebu kommune 0,82%

Os kommune 0,63%

Snillfjord kommune 0,31%

Roan kommune 0,31%

Tydal kommune 0,27%
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Selskapet er nyopprettet, noe som i seg selv innebærer noe risiko. Den økonomiske risikoen er liten 
etter som selskapet har forutsigbare oppgaver og i sin helhet er offentlig finansiert. Det kan være 
hensiktsmessig å avvente selskapskontroll noe, etter som selskapet enda ikke har fullført et helt 
driftsår.

Selskapet leverer en samfunnskritisk tjeneste, og er i sin helhet kommunalt eid.

Vurderingsdato 14.11.2016

Vesentlighet Høy

Risiko Middels

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Tentativ
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Midt-Norsk fergeallianse AS994425714

Aure og Kristiansund kommuner eier 33,33 %
Selskapet skal arbeide med realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure, og 
Laksåvika på Hitra.

Omsetning kr  11 000

Egenkapital kr  3 000

Totalkapital kr  237 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet 0,00%

Likviditetsgrad 1 1,02

Soliditet 1,30%

Revisor

Ikke tilgjengelig

Ikke tilfredsstillend

Ikke tilfredsstillend

Tilfredsstillende

Selskapstype AS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Kristiansund og Nordmøre havn 16,67%

Hemne Kommune 16,67%

Frøya kommune 16,67%

Hitra kommune 16,67%

Økonomi: Ikke tilfredstillende lønnsomhet, tilfredstillende likviditet, ikke tilfredsstillende soliditet. 
Må ses i sammenheng med mål for eierskapet
Måloppnåelse: Realisasjon av fergeallianse mellom laksåvika, og Tjeldbergodden. Selskapet har ikke 
til formål å generere overskudd og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.
Omdømme: God drift kan gi positive ringvirkninger til nærings- og reiseliv. Flere styremedlemmer 
er ordførere, noe som utgjør en potensiell habilitetsrisiko. Omdømmerisiko må antas å være 
moderat.

Selskapet skal jobbe for et fergesamband mellom Aure og Hitra. Økonomisk sett utgjør selskapet en 
liten investering for Frøya, Hitra og Hemne kommuner, elskapet er likevel viktig for 
næringsutviklingen i regionen.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Middels

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Revisjon Midt-Norge IKS977036283

Revisjonsselskap for sine eierkommuner. Er i 2016 i diskusjon om sammenslåing med Komrev 
Trøndelag IKS.

Omsetning kr  15 640 000

Egenkapital kr  3 969

Totalkapital kr  9 678

Konkursrisiko

Lønnsomhet 11,50%

Likviditetsgrad 1 3,92

Soliditet 41,00%

Revisor KomRev Trøndelag IKS

Ikke tilgjengelig

God

Meget god

Meget god

Selskapstype IKS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Storås, Inge

Styreleder Wendelbo, Hans Svein Urd

Styremedlem Måsøval, Torbjørn

Styremedlem Singstad, Frode

Styremedlem Lundemo, Eva

Styremedlem Røstvold, Eldbjørg Lovise

Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,00%

Melhus kommune 12,40%

Malvik kommune 10,60%

Orkdal kommune 9,40%

Midtre Gauldal kommune 5,40%

Skaun kommune 5,40%

Klæbu kommune 4,80%

Hemne Kommune 4,00%

Frøya kommune 3,80%

Selbu kommune 3,60%

Meldal kommune 3,60%

Hitra kommune 3,60%

Agdenes kommune 1,60%

Snillfjord kommune 1,00%

Tydal kommune 0,80%

Selskapet har en solid økonomi, stabile inntekter og utgifter, og er hovedsakelig offentlig finansiert. 
Eventuell risiko ved selskapet antas å ligge i om selskapet har en effektiv drift og ved om selskapet 
yter gode tjenester til eierne som kunder. Det foreligger ingen indikasjoner på at dette er tilfelle.

Selskapet leverer revisjonstjenester til alle kommunene som deltar i samarbeidet. Selskapet utgjør 
en moderat investering økonomisk sett, men er viktig som tjenesteleverandør.

Vurderingsdato 21.11.2016

Vesentlighet Middels

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Gjeldende
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne971379650

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten i Øyrekka som firmaet 
Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle 
øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og akt

Omsetning kr  544 000

Egenkapital kr  5 250 000

Totalkapital kr  5 434 000

Konkursrisiko

Lønnsomhet -3,20%

Likviditetsgrad 1 24,61

Soliditet 96,60%

Revisor Systemrevisjon Fosen AS

Ikke tilgjengelig

Ikke tilfredsstillend

Meget god

Meget god

Selskapstype Stiftelse

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Nei

Daglig leder Grønås, Ragnar

Styreleder Klomsten, Stig

Styremedlem Gården, Lilly Josefine

Styremedlem Reppe, Frode Harry

Styremedlem Marstrander, Anders Sverr

Styremedlem Lund, Laila Selnes

Bjugn kommune 7,69%

Sør-Trøndelag fylkeskommune 15,38%

Frøya kommune 15,38%

Hitra kommune 11,54%

Åfjord kommune 11,54%

Ørland kommune 7,69%

Roan kommune 7,69%

Rissa kommune 7,69%

Økonomien later til å være solid, med moderat omsetning, høy egenkapital og ingen gjeld. Ingen 
andre indikasjoner på særskilte utfordringer.

Stiftelsen har ikke stor økonomisk verdi, men forvalter et anlegg av kulturhistorisk betydning.

Vurderingsdato 04.11.2016

Vesentlighet Middels

Risiko Lav

Prioritering Lav

Vurderingsstatus Tentativ
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

TrønderEnergi AS980417824

Omsetning kr  1 522 826 000

Egenkapital kr  2 406 798 000

Totalkapital kr  6 546 906 000

Konkursrisiko B1

Lønnsomhet 1,30%

Likviditetsgrad 1 2,31

Soliditet 56,60%

Revisor PricewaterhouseCoopers AS

Moderat

Svak

Meget god

Meget god

Selskapstype AS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Offentlig heleid? Ja

Daglig leder Gjersvold, Ståle

Styreleder Skjærvik, Per Kristian

Styremedlem Bostad, Morten

Styremedlem Olaisen, Rune

Styremedlem Harsvik, Roger

Styremedlem Smith, Majken Margrethe

Styremedlem Holm, Karin Skogan

Styremedlem Aune, Dina Elverum

Styremedlem Kvernmo, Ingvill

Styremedlem Slørdahl, Arve

Styremedlem Kjesbu, Geir Ove

Orkdal kommune 10,77%

Melhus kommune 13,28%

Trondheim kommune 8,99%

Rissa kommune 7,97%

Bjugn kommune 5,15%

Skaun kommune 2,18%

Meldal kommune 4,47%

Hemne Kommune 4,47%

Åfjord kommune 4,27%

Nordmøre Energiverk 3,58%

Midtre Gauldal kommune 3,51%

Oppdal kommune 3,25%

Ørland kommune 2,79%

Frøya kommune 2,75%

Malvik kommune 3,28%

Hitra kommune 2,54%

Holtålen kommune 1,49%

Selbu kommune 1,58%

Snillfjord kommune 1,32%

Agdenes kommune 1,18%

TrønderEnergi AS 1,69%

Roan kommune 1,05%

Osen kommune 1,02%

Rennebu kommune 0,06%

Klæbu kommune 0,09%

Tydal kommune 0,15%
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Økonomi: Svak lønnsomhet, meget god likviditet og soliditet. Etter flere år med årsresultat på 100-
343 millioner leverte selskapet et meget svakt årsresultat for 2015 (-179.000). Driftsinntektene 
sank noe, ca. 85 milloner samt at driftskostnadene økte med ca. 345 millioner i 2015.

Selskapskontrollen fra 2014 viser til noen utfordringer med eierstyringen. Utbytte til eierne blir 
redusert i en periode. Noe usikkerhet om fremtidig avkastning, bl.a. knyttet til vindkraftsatsing og 
effektiviseringsprogram. Konvertert 750 millioner kroner av egenkapitalen til en 
foretaksfondsobligasjon som vil gi eierne en årlig forutsigbar utbetaling.

KonSek-kommunene eier over 50 % av selskapet, som utgjør en svært stor investering. Utbytte fra 
selskapet utgjør også en ikke uvesentlig del av kommunenes økonomi. Økonomisk sett har 
selskapet ikke uvesentlig betydning for kommunene. I tillegg er selskapet eier av strømnettet 
gjennom selskapet Trønderenergi Nett. Dette må også sies å ha vesentlig samfunnsmessig 
betydning.

Vurderingsdato 10.11.2016

Vesentlighet Høy

Risiko Middels

Prioritering Middels

Vurderingsstatus Tentativ
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Selskapskontroll - overordnet analyse for Frøya kommune

Trøndersk Kystkompetanse AS990507627

Øvrige eierforhold fordelt mellom en lang rekke lokale og regionale private aktører

Omsetning kr  4 411 000

Egenkapital kr  1 606 000

Totalkapital kr  2 681 000

Konkursrisiko B2

Lønnsomhet -5,80%

Likviditetsgrad 1 2,37

Soliditet 59,90%

Revisor BDO AS

Moderat

Ikke tilfredsstillend

Meget god

Meget god

Selskapstype AS

Regnskapstall Regnskapsanalyse fra Proff forvalt

Tilknyttede verv Eiere

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Offentlig heleid? Nei

Hitra kommune 17,01%

Frøya kommune 17,01%

Økonomi: Ikke tilfredsstillende lønnsomhet, meget god likviditet og soliditet. Moderat konkursrisiko. 
Middels risiko.
Måloppnåelse: Næringshagen skal være nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i egen region, 
samt knytte seg opp mot kompetansemiljø i andre deler av landet. Det er vanskelig å vurdere 
måloppnåelsen.
Omdømme: Uklart i hvilken grad eierskap utgjør en stor omdømmerisiko ved manglende resultater 
og drift. Gode resultater og drift vil med stor sannsynlighet gi kommunene et positivt omdømme.

Selskapet skal bidra til kompetanseutvikling, styrke eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til  
nyetableringer, det er derfor vesentlig for eierkommunene.

Vurderingsdato 24.11.2016

Vesentlighet Høy

Risiko Middels

Prioritering Middels

Vurderingsstatus Gjeldende
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 16/3265    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

Kommunestyret 

 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TIDPSUNKT FOR 

STEMMEGIVNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og 

Samtingsvalg mandag 11.september 2017. I tillegg avholdes det avholdes det valg også 

søndag 10.september 2017 i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. 

Valglokalene stenger senest kl 20.00 på fast-Frøya og senest kl 18.00 i Øyrekka 

valgkrets. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 22.april 2016 orientert om at 

valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.september 

2017. Dette er vedtatt i statsråd 22.april 2016 

Hvert enkelt kommunestyre kan med hjemmel i valgloven §9-2(2), bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10.september 2017. 

Ved siste valg var valgdeltakelsen i Frøya kommune slik fordelt på valg over en eller to dager 

ved de to valgkretsene som hadde todagersvalg under valget 2015: 

 

 

Stemmekrets:  Kryss i manntall:  Totalt:  Antall stemmeberettigede: 

   Søndag  Mandag   



Sistranda  50  223  273  690 

Øyrekka  69  32  101  294 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Ut i fra denne statistikken kan man ikke konkludere med at det har betydning for 

valgdeltakelsen om det er valg over en eller to dager i Sistranda valgkrets. Øyrekka valgkrets 

har over dobbelt så mange avgitte stemmer på valgting søndag enn valgting mandag, slik at 

her ser man en klar fordel at det er todagersvalg. 

Ser man bare på tallene for antall stemmer avgitt søndag på Sistranda kan man nok tenke at 

man kan la være å ha valg søndag, men ved en overgang til elektronisk avkryssing i manntall 

hvor det spiller ingen rolle hvor man stemmer, kan man se for seg en oppgang av avgitte 

stemmer på søndag også på Sistranda. 

Sistranda valgkrets grenser til valgkretsene Nesset og Nabeita som er store kretser innenfor 

korte avstander slik at totalt antall stemmeberettigede er stort innenfor en mindre avstand. 

Velgerne har i tillegg til stemming på selve valgdagen(e), anledning til å 

tidligstemme/forhåndsstemme fra 01. juli og til siste fredag før valgdagen. 

Når det gjelder tid og sted for stemming ved forhåndsstemming og valgdagen, vil dette blir 

fremmet i egen sak til valgstyret senere. 

Kommunen bør vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) allerede før budsjettet for 

valgåret legges. Valglokalene kan ha stengetid til 21.00. Kommunen kan selv vedta en 

tidligere stengetid. Tidligere valg har Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på 

fast-Frøya og til kl 18.00 i Øyrekka. Kortere åpningstid i Øyrekka valgkrets grunnet at 

valgmateriellet må fraktes med båt/ferje til Herredshuset. 

Rådmannen foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider da det erfaringsmessig er få 

personer som avgir stemmer når klokken nærmere seg kl.20.00 

Rådmannen fremmer forslag om at det holdes valg over to dager i valgkretsene Sistranda og 

Øyrekka i Frøya kommune og  stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl .20.00 på 

fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka krets. 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 



Valg over to dager medfører imidlertid større kostnader til valggjennomføring enn ved valg 

over en dag. Det påløper større utgifter til blant annet møtegodtgjørelse, men det er tatt høyde 

for dette i rådmannen forslag til budsjett for valget 2017. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Sissel Lian 

 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Orientering om endringer i valgloven  

Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for 

gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Endringene trer i kraft 1. juli 2016. Departementet 

gjør valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene oppmerksom på at følgende endringer er 

vedtatt: 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen  

Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres nå som et permanent, frivillig 

tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under 

stortingsvalget 2017. Oppfølgingen av dette vil skje av Valgdirektoratet, som er ansvarlige for 

opplæringen i EVA. Det vil bli forskriftsfestet en beredskapsprosedyre lik den som allerede 

benyttes under forhåndsstemmegivningen. 

 

Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer 

Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter 

valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg innført i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen 

skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister teller med i 

valgoppgjøret. 

 

Todagersvalg 

Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen. Det er ikke 

lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes 

senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Fylkesvalgstyrene  

Valgstyrene  

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/2856-5 17.06.2016 

 



Side 2 

 

I tillegg er det gjort en presisering av valglovens regler for fritak for kandidater ved 

fylkestings- og kommunestyrevalg, som understreker at kandidatene ikke kan kreve seg fritatt 

etter at de har blitt valgt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sissel Lian 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 16/2889    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra 

regnskapsåret 2015 til regnskapsåret 2016.  

 

Finansiering Beløp 

Ubrukte lånemidler 48 636 820 

Ubundne kapitalfond (investeringsfond) 25 126 712 

Ubundne kapitalfond (Helhetlig idrettspark) 1 200 000 

Momskompensasjon 9 729 219 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger:   

Nedenfor vises investeringsprosjekt som har sine vedtak fra 2013, 2014 og 2015, og som er 

under arbeid i 2016. 

 

 
 

Frøya kommune har mange investeringsprosjekter under arbeid. Flere prosjekter er flerårige, 

dvs. at de pågår over flere budsjettår, eller at de er utsatt, slik at selv om midlene er lånt opp, 

er ikke prosjektet påbegynt eller fullført. Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år i gangen, 

slik at midler som er besluttet finansiert i et tidligere år, som skal benyttes i inneværende 

investeringsår, må ha et vedtak om å flyttes fra forrige budsjettår til inneværende budsjettår. 



Frøya kommune har prosjekter som har vedtaksår i 2013, 2014 og 2015 som ikke er avsluttet. 

For å få en korrekt årsavslutning må kommunen gjøre et vedtak om at 

investeringsprosjektenes finansiering også kan benyttes for inneværende regnskapsår. 

 

Disse prosjektene er oppført i regnskapet litt ulikt, etter hvor langt de er kommet i 

gjennomføringen. Prosjekter som har sin finansiering fra ubrukte lånemidler er prosjekter som 

er satt på vent, hvor f.eks. de hadde en innledet fase, men ble av ulike grunner utsatt, eller 

ikke oppstartet. Prosjekter som har sin finansiering fra ubundne kapitalfond (investeringsfond) 

er prosjekter som er under arbeid, og som pågår over budsjettåret de er vedtatt. Prosjekter 

som henter (delvis) sin finansiering fra bundne driftsfond er i dette tilfellet inntekt fra f.eks. 

innbytte eller salg av gjenstand som del finansiering av prosjektet. Finansiering fra ubundne 

kapitalfond, er prosjekter som blir belastet avsetning fra frie inntekter, f.eks. gaver, 

eiendomssalg eller disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

Som en følge av at investeringsprosjekter går over flere år, er det nødvendig med et 

budsjettjusteringsvedtak for å flytte tidligere vedtatte investeringsprosjekter til inneværende 

års investeringsbudsjett. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 16/3113    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert 

driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i 

handlingsplanen vedtas som budsjett for 2017 for alle rammeområdene. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- 

og finansieringsplan for 2017. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og 

lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av 

lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2017. 

Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i 

tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og 

boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med 

handlingsprogram 2017 – 2020. 

 

1.5  Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det 

er nødvendig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til 

Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må 

vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

Foreslåtte investeringstiltak som er lagt inn i økonomiplan 2017 – 2020 fremstilles her 

som foreslås fra formannskapet:  

 

 

 

 



Navn på investering: 2017 2018 2019 2020 

Morgendagens omsorg – erverv av areal (fond) 6000    

Morgendagens omsorg – Utbygging 24 sykehjemsplasser og 48 

omsorgsboliger 

 20500   

IKT anskaffelser – ansatte pc mm (disposisjonsfond) 

Revisor har gitt tilbakemelding på at vi ikke kan bruke lånemidler 

på anskaffelser som ansatte PCer. Foreslår derfor å opprette et fond 

der IKT anskaffelser ut over det normale og ansatte PCer kan 

belastes disposisjonsfondet med inntil 2 000 000 kr. Forventer at 

dette ikke brukes i inneværende år, men over flere år.  

2000    

Ny flishugger 200    

Gjetøy bru – rep. og oppgradering til akseltrykk 30 tonn 

Brua er i dag dimensjonert som gang og sykkelveg. Det har vært 

tungtransport på brua så den er skadet. Kostnadsoverslag for rep. 

og dimensjonering til 30 tonns akseltrykk er innhentet. 

1250    

Asfalt Fillingsneset (inkl. utbedring av veg) 

Grøfting og grusing av veg (svake partier) i forkant av asfaltering, 

samt asfaltering. 

8125    

Asfalt Stølan (inkl. utbedring veg) 

Grøfting og grusing av veg(svake partier) i forkant av asfaltering, 

samt asfaltering. 

 2500   

Varmesentral Mausund skole 

Ny varmesentral som erstatning for oljefyring 

2000    

Asfaltering av uteplass – Nabeita oppvekstsenter 250    

Søppelpresser – Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 

Investere i søppelpresser som komprimerer søppel og reduserer 

volum slik at vi leverer og betaler kun for det vi kaster – 

komprimert avfall levert og betalt pr tonn. Tømmes kun ved behov, 

dvs. når pressa er full. Ingen ukentlig levering og tømming av 

halvfulle søppelcontainere.  

418 367,5   

Brann og redning – prisøkning tankvogn på kr 200`kr 

1 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 2017 

1200    

Flytekai Inntian 

Inkluderer ny flytekai og ny landgang 

312    

Strømsøyler til fordeling, måling og innkreving av strøm i 

fiskerihavn på Sætervågen og på Sistranda, med kortautomat. 

437    

Digitalisering av arkiv – komplettering delingsarkiv og planarkiv 800    

Kommunale bygg -  investeringer 4000 4000 4000 4000 

Kommunale kaier – investeringer 

1 millioner fra budsjettvedtak 2015 for hhv 2017 og 2018 

1000 1000   

Infrastruktur sentrumsområder 

Veg, lys og fortau til storhall(Ørndalsveien), fortau Mellomveien, 

fortau Sørveien. 

5000 

 

 

 

   

Trafikksikkerhetstiltak 

Videreført fra tidligere budsjettvedtak (2015 og 2016) 

500 500 500 500 

Bygging av veg Midtsian  - Yttersian 

3 millioner fra budsjettvedtak 2016, økonomiplanperioden for 2017. 

Forlengelse av vei ved boligfelt 

 3000   

Bygging av kommunale utleieboliger 

5 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 2017-

2019 

5000 5000 5000  



Adresseprosjektet – fullføring 

Fullføring av adresseprosjektet 

400    

Dyrøy oppvekstsenter – avsatt 2000 mill kr i 2016 – prosjekt utsatt 

til 2017 (Skole- og barnehagebruksplan) 

2000    

Digital informasjon i hallene  100   

Digitalisering av reklame i idrettshallene 600 100 100 100 

Dyrøy oppvekstsenter 

Ny varmesentral som erstatning for oljefyring 

 2000   

Sikring og oppgradering av Stabben Fort 500 500   

Sistien 800 800 800 800 

Støyhemmede plater og skjerming – Nesset barnehage 100    

Kommunalt hjelpemiddellager 100 100 100 100  

Liggekai Sistranda  

1 mill er brukt i 2016, 21,5 million ble bevilget fra budsjettvedtak 

2015, i økonomiplanperioden for 2017 – dette overføres 2018 

 21500   

Hålahauan Boligfelt – detaljprosjektering, grunnerverv og 

infrastruktur.5 millioner fra budsjettvedtak 2015. Totalbehov 6 

millioner kroner 

1000    

Elev PCer    

Videreført fra tidligere års budsjettvedtak 

500 500 500 500  

 

Investeringsplan for den Norske Kirke – Frøya sokn 

    

Utskifting av tak på Sletta kirke 

0,15 millioner benyttet i 2016, 1,5 millioner fra budsjettvedtak 2016 

er låneopptatt og skal benyttes i 2016. Det er et ytterligere behov for 

520`kr 

520    

Utvidelse Nordhamarvika gravplass – prosjektering 

 

500    

Rehabilitering taket på Sula kapell 2000    

Rehabilitering Froan kapell  1000   

Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kirker 

0,142 millioner fra budsjettvedtak 2015 (omdisponert til Sletta) 

500    

 

VA 2017 – 2020  

investeringer, komplettert og videreført plan fra 2016 

    

Hovedplan vann 

Det må utarbeides en plan for vann tilsvarende den for avløp 

1000    

Nytt høydebasseng Bergheia 

Utføres i sammenheng med prosjektet vannledning Sistranda – 

Nordskaget. 6 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 8 

millioner 

 

2000    

Nytt høydebasseng Bremnestuva  

2 høydebasseng  

8 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 18 millioner 

10000    

Nytt høydebasseng Sistranda  8000   

Nytt høydebasseng Nordskaget   9000  

Nytt høydebasseng Olaheia    8000 

Kummer, høydebasseng og ledningsnett 

VAR-Fond 

1500 1500 1500 1500 

Utvidelse Kjerkdalsvatnet – del 2.  5000    



Nytt lager og garasjebygg og ombygging kontorbygg 

4 millioner fra budsjettvedtak 2016, totalbehov 9 millioner 

Investering i kommunale avløpsledninger,  

overvannsproblemer, spesielt på Sistranda 

 

3000 3000 3000 3000  

Avløpsutbygging  

 Avløpsrenseanlegg Sistranda 
 del 1, prosjektering og forberedende arbeider 
ledningsnett 

        del 2, infrastruktur og renseanlegg 

        del 3, avsluttende arbeider 

 Avløpsrenseanlegg Hamarvik 
Del 1 prosjektering og forberedende arbeider 
infrastruktur 
Del 2, infrastruktur og renseanlegg 

 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt, kommunal utvidelse av 
renseanlegg 

 Nytt avløpsanlegg Nesset, del 1  
Del 2 

 Sanering av avløpsanlegg Flatval, del 1  

 Nytt(oppgradering) avløpsanlegg Måsøval 

 Nytt avløpsanlegg Valen 

 Sanering av avløpsanlegg Sula 

 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 
avløpsanlegg  

• Sanering avløpsanlegg Dyrøya 

 Nytt avløpsanlegg Sandvika (opprydding spredt avløp) 

 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 

 Sanering avløpsledning Mausund 1+2 
 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

2000 

 

3500 

 

 

 

 

 

27000 

 

 

8000 

 

 

 

 

6000 

 

5000 

2500 

 

6000 

 

 

 

 

 

 

8000 

 

 

 

13000 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000 

2000  

3000  

 

6000  

Saneringsplan spredt avløp  1000    

Vannledning Skarpneset- Nordskaget 

(siste del av vannledning Sistranda – Nordskaget) 

 1400   

Vannledning Nordhammervika – Bergheia, del 1 7000    

Hamarvik vannverk – overtagelse og integrering  1000   

Utbygging vannledningsnett Frøya 1500 1500 1500 1500 

Rehabilitering høydebasseng (VAR-fond) (3000 i 2016) 3000    

Rehabilitering eternitt(VAR-fond) (1000 i 2016) 1500    

 



 
 

1.9 Skattevedtak 2017 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker 

og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr. 150 

319 000,00 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin 

prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og 

vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Verbal del budsjett 2017 med økonomiplan med handlingsprogram 

2017 – 2020.  

2. Budsjettskjema 1 A 2017 – 2020 

3. Budsjettskjema 1 B 2017 – 2020 

4. Budsjettskjema 2 A  

5. Budsjettskjema 2 B 

6. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2017 – 2020 

7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak  

8. Verbal del fra virksomhetene 

9. Verbal del fra Frøya sokn. 

10. Kunnskapsgrunnlag Frøya kommune 

11. Folkehelseprofil Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens inntekter og utgifter 

Budsjettet for 2017 og handlingsplanprogram 2017 – 2020 bygger på de forutsetningene som 

følger av vedtatt handlingsprogram for 2016 – 2019. De politiske vedtakene som ble gjort i 

forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016, og som har effekter for 2017 – 2020 er 

innarbeidet i dette budsjettet.  

 

Frie inntekter 

Budsjettet for 2017 har en driftsramme til fordeling på kr. 284 750 571. For 2016 var 

driftsrammen på kr. 274 666 000. Dette er en økning på kr. 10 084 571. Frøya kommune 

bruker KS sin modell for budsjettering av inntekter. 

 

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 1,8 prosent. Deflatoren er satt til 2,5 

prosent. Frøya kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet tape kjøpekraft for 0,7 prosent for 

2017.  

 

Tidligere år har Frøya kommune mottatt tilskudd fra «Distriktstilskudd sør», men pga at 

Frøya har en distrikts indeks på 49 i 2015 faller kommunen ut av kriteriene for å motta 



tilskudd fra dette tilskuddet. For 2014 hadde kommunen en distrikts indeks på 44, og mottok 

i 2016 2,478 millioner kroner. Distrikts indeksen er et uttrykk for graden av distrikts 

utfordringer i en kommune.  

 

Frøya kommune er imidlertid kvalifisert til å motta veksttilskudd. Befolkningsendringen for 

Frøya har i gjennomsnitt fra 2013 – 2016 vært på 2,12 prosent. Innslagspunktet for 

veksttilskuddet for 2017 vil være 1,4 prosent og kommunen vil få 1,982 millioner kroner i 

veksttilskudd for 2017.  

 

Ordningen med kompensasjon for tap i forbindelse med arbeidsgiveravgift (INGAR) blir 

avviklet for 2017. Kommunen fikk i 2016 kr. 800 000 i slik tapskompensasjon. Regjeringen 

brukte totalt 400 millioner kroner på denne ordningen, og disse midlene vil bli brukt til å 

finansiere det nye regionsentertilskudd for nye kommuner og kompensasjon for redusert 

basistilskudd til kommuner som slår seg sammen.  

 

Driftsresultat 

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 

2 852 606. Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2017 er på kr. 440 235. 

Foreslåtte driftstiltak for 2017 vil ha en kostand på kr. 2 412 371. 

 

Lønn og pris 

Effekten av lønnsoppgjøret for 2016, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2017. For 

mellomoppgjøret i 2017 er det lagt inn 3 millioner kroner. Lønnsveksten er basert på 

Regjeringens forslag til statsbudsjettet. 

 

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2017 settes for KLP 

til 19,02, for sykepleiere i KLP 19,26 og for SPK til 11,45 prosent. Disse inkluderer 

arbeidstakers andel på 2 prosent.  

 

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 414 745,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2017, lik sum som for 2016.  

 

Låneopptak og renteforutsetninger 

Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over 

fire år på kr. 286 028 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14 875 507 tilknyttet 

de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av 

handlingsplanperioden vil være på kr. 1 102 385 493 

 

Oversikt i tusen:  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Lån IB 794 460 813 174 859 988 962 702 987 791 

Nye lån   44 926  74 510 133 718   56 900   40 900 

Avdrag   26 212  27 695   31 003   31 811   32 095 

 

Kommunens rentekostnader beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:  

 2017 2018 2019 2020 

Lån flytende rente 1,85 1,30 1,55 2.05 

Lån fast rente 3,60 3,60 3,60 3,60 



Inntektsforutsetninger 

Vekst i frie inntekter for 2017 er som foreslått i statsbudsjettet for 2017. Skatteinngangen for 

Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.  

 

Kapitalfond 

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kroner 

ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2017 og økonomiplanperioden for 

2017 – 2020 med 7 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjettet for 2017 er 

det fulgt samme avsetning som for 2016 med kr. 1 880 485. For å sikre seg mot år med svak 

avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens 

markedsverdi. Rådmann vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområde nøye, da området 

er vanskelig å prognostisere.  

Kommunen hadde pr 31.10.16. kr. 165,6 millioner i kapitalfond og disposisjonsfond. 

Avkastningen i 2015 ble på 7 millioner kroner.  

 

Avkastning pr oktober 2016 er på 3,4 prosent hos porteføljen hos Grieg Investor, som de 

anser som meget bra hensyntatt bankrente og et litt turbulent år i finansmarkedet. 

Gjennomsnittlig avkasting pr år siste 10 pr er på 8,36 prosent på aksjefond og 4,91 prosent på 

rentebærende papirer hos Grieg Investor. Budsjettert avkastning for 2017 er på 4,2 prosent.  

 

Prioriteringer 

Rådmannen har, for budsjett 2017, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle 

rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer eller 

omprioriteringer innenfor rammeområdene.  

Kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for prioriteringer av nye tiltak. 

 

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak på rammeområdene for 2017:  

 

Rådmann:  

 Videreføre web-utvikler i 100 prosent i 2017.  

 Valgutgifter til Stortingsvalg 

 Senkning av inntekter til salgs og skjenkeavgifter.  

 Skolefrukt 

 Satsning reduksjon sykefravær 

 Utbygging mobil og bredbånd 

 Etablering av forvaltningskontor 

 Økning kommunelegestilling  

 Driftsfond IKT 

 

Oppvekst:  

 Økt assistentstilling Nordskag oppvekstsenter 

 Økning stillinger opprettelse av ny avdeling ved barnehagen Nordskaget 

 Økt bemanning SFO Sistranda skole.  

 Økt bemanning til barn med store behov – Sistranda skole. 

 Reduksjon inntektskrav til kulturskolen.  

 

 

 



 

Helse og omsorg:  

 Realistisk budsjett legekontor.  

 Betaling barn i institusjoner 

 Akuttberedskap barnevern 

 Økt ramme for omsorgslønn 

 

Kultur og næring:  

 Realistisk budsjett for kultur- og kompetansesenter 

 Sommerjobb for ungdom 

 Hjem for en 50 lapp og 100 lapp.  

 Tilskudd Frøya Storhall AS 

 

Teknisk: 

 Styrking brann og redning 

 Renholder Frøyahallen 

 Renholder ny brannstasjon 

 Brøyteberedskap 

 Saksbehandler tilsyn, VAR og byggesak.  

 Prosjektledelse for investeringstiltak.  

 

 

Vurdering: 

 

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et 

langsiktig perspektiv, særs med innvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt 

en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Befolkningsøkningen skyldes i stor 

grad arbeidsinnvandring. Nettotilflytting til Frøya var i 2015 på 3,6 prosent av befolkningen. 

Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også kommunen 

utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til 

kapasitet og kvalitet.  

 

Frøya kommunes visjon og overordnede mål i samfunnsplanen er svært ambisiøse. For å nå 

disse målene i årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det 

arbeids på, og hvordan vi samhandler med innbyggerne. Ut fra dette må det tas kloke valg, 

sammen, på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses fremover.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – plansystem.  
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Forord

Et viktig tegn i tiden er økt brukermedvirkning og mer tilrettelegging for våre innbyggere. Både unge
og eldre blir mer bevist på sine rettigheter og har andre krav og forventninger til kommunes
tjenesteapparat. Vi bor i et samfunn der det stadig skjer end ringer og i en fart som for mange
oppleves som utfordrende.

I 2015 hadde Frøya kommune en rekordhøy folketallsvekst på 3,6 %. Vår videre vekst fremover vil
være styrt av at vi er konkurransedyktige på mange områder, tilbud på bolig, barnehageplasser, en
g od skole og gode helse og omsorgstilbud. Tilrettelegging for kultur - og idrettstilbud og en god
infrastruktur både for vårt næringsliv og den enkelte innbygger må og vektlegges.

For å lykkes med å legge til rette for et moderne og fremtidig tjenesteappara t er det en forutsetning
at alle ansatte, ledere og politikere står sammen om felles mål og tenker nytt mht. oppgaveløsning
og organisering.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til fortsatt satsning innen helse, omsorg og tidlig
innsats. Råd mannens forslag til budsjett gjenspeiler denne satsningen. Prosjektet «m orgendagens
omsorg» må i denne sammenheng nevnes spesielt, samti dig som vi fortsatt satser på «t idlig innsats»
og samordning mellom helse og oppvekst organiser t i «f amiliens hus». Pros jektet «h elhetlig
idrettspark» vil fortsatt være et satsningsområde for å legge til rette for trivsel og varierte
fritidstilbud, og med særlig vekt på forebygging sett i et folkehelseperspektiv.

Vårt overordna styringsdokument, « k ommuneplanens samfunnsdel », er blitt et levende dokument i
organisasjonen og brukes aktivt i vår planlegging og utvikling.

Forslag til budsjett og økonomiplan legges frem uten å legge inn konkrete innsparinger eller
nedskjæringer ut fra siste års budsjett. Det er viktig for rådman nen at våre innbyggere opplever at de
får gode tjenester ut fra den enkeltes behov, at alle lovpålagte tjenester blir godt ivaretatt og at vi
evner å omstille oss mot fremtidens behov og være konkurransedyktige sett i et bredt perspektiv.

Dokumentet har in nledende kapitler med fakta om Frøya kommune, herunder utdrag fra
kunnskapsgrunnlaget og økonomiske betraktninger. Det er gitt en kort oppsummering fra revidert
nasjonalbudsjett og regjerningens forslag til satsninger for 2017. Rådmannen har valgt å gi pro sjektet
«Morgendagens omsorg» et eget kapittel. Dokumentet er videre bygd opp med rådmannens
prioriteringer, deretter følger beskrivelse og prioriteringer fra hvert rammeområde. Videre detaljer
som ligger til grunn for rådmannens prioriteringer finnes som vedlegg, der virksomhetsledernes
innspill til rådmannen er lagt ved, samt oppdatert folkehelseprofil og kunnskapsgrunnlag.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke sitt rådsteam, virksomhetsledere og rådgivere for
gode innspill og konstruktive diskus joner som er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett,
økonomiplan og handlingsprogram som her foreligger.

November 2016

Svanhild Mosebakken

Rådmann
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Innledning

Frøya kommunes visjon er: Frøya – kraft og mangfold

KRAFT – beskriver den energien, handlingsevnen og viljen som frøyværingen og Frøya samfunnet
karakteriseres av. Samtidig symboliserer ordet kraft at vi fortsatt skal arbeide for å videreutvikle
samfunnet, være proaktive – til det beste for alle innbyggere.

MANGFOLD – er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre
utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer. I dette ligger det en erkjennelse
av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så l angt ikke har
sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i
befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha
mangfold nok til å kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vår kultur og
næringslivsmål bør også speile et mangfold.

Kommuneplanens samfunnsdel har definert 4 satsingsområder som skal bidra til å realisere visjonen,
og som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende p lanperiode.

Kommuneplanens 4 satsingsområder er:

Levekår og folkehelse – Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull
hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Natur, miljø og klima – Frøya har et rent n aturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et
stort naturmangfold og en trygg matproduksjon.
Samfunn, næring og kultur – Frøya er et godt sted å leve.

Organisasjonen Frøya kommune – Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ
tjenesteyter og arbeidsgiver.

Frøya kommunes slagord, er som tidligere:

FRØYA – øyriket mot storhavet.

Det er vedtatt et plansystem med kommuneplanen som det overordnede dokumentet, noe som
betyr at alle andre planer skal bygge på denne. Dette skal sikre at kommuneplanen vil fungere som et
styringsverktøy, slik det er ønsket.
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Dokumentet «Budsjett 2017 – økonomiplan med handlingsplanprogram 2017 – 2020» er en del av et
overordnet st yringssystem. Handlingsprogrammet skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en
realist isk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Budsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og
anvendelsen av disse inntektene. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av plan - og
styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom de ulike styringsdokumentene.
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Fakta beskrivelse – Frøya i dag

Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten,
som med sine landområder totalt dekker 244 km2.
Hovedøya Frøya ligger om kranset av mer enn 5 400
holmer og skjær. Regner man med sjøarealene mellom
disse, teller totalt areal både til vanns og til lands i
underkant av 2 700 km2. Landarealet utgjør dermed
ca. en tiendedel av det totale arealet.

I 2007 snudde befolkningsutvikli ngen på Frøya fra
lengre tids nedgang til vekst. Fra 2007 har det vært en
jevn høy vekst med en økning på 747 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på
15,6 % fra 2007 - 2016. Gjennomsnittlig årlig vekst er på 1,7 %, som er svært høy t sammenlignet med
de fleste andre distriktskommuner. Denne positive utviklingen er imidlertid ikke jevnt fordelt over
hele kommunen. Det er en tydelig tendens til at veksten skjer på hovedøya, mens det blir færre i
øyrekka.

Over halvparten av Frøyas innb yggere bor langs den 14 km lange strekningen Flatval – Hellesvik. På
denne strekningen finner vi de største tettstedene, med kommunesenteret Sistranda som det
største.

Utover denne strekningen er d en største befolkningstettheten i grendene Klubben, Dyrøy,
Kverva/Nordskag og på Mausundvær (SSB). Frøya har en utpreget grendestruktur.

Så å si alle frøyværinger har tilknytning til et grendelag eller en velforening.

Befolkningsveksten skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring1. Pr. 1. januar 2016 var «vi»
totalt 4 799 frøyværinger. Av disse har ca. 23 % prosent innvandrerbakgrunn. Det er samtidig viktig å
se på hvordan en skal demme opp mot eventuell fraflytting ved endringer i arbeidsmarkedet. Frøya
er sårbar for eventuelle strukturendringer og nedle ggelser innenfor havbruksnæringen. Det blir
derfor viktig i kommuneplanprosessen å forstå de utfordringer som næringslivet på Frøya har.

Statistisk sentralbyrå utarbeider prognoser for forventet
befolkningsvekst i kommunene fram til 2040. De utarbeider tre
forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst.
Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy - alternativet»
for befolkningsutvikling, velger vi fortsatt å benytte dette
alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i
levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring. Frøya
har pr. 1. januar 2016 148 flere innbyggere enn høy prognose f ra
SSB. Rådmann har i dette dokumentet basert seg på fortsatt høy
vekst.

1 http://nibr.no/filer/2013 - 13.pdf
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Befolkningsframskriving i regionen 2016 - 2040 (SSB)

Kommune 01.01.16 Middels vekst Lav vekst Høy vekst

1613 Snillfjord 978 900 800 1000

1617 Hitra 4622 5300 4800 6000

1620 Frøya 4799 6100 5500 6900

Pr. 01.01.16 hadde Frøya kommune 4 799 innbyggere totalt. Går vi inn i en mer detaljert
fremskrivningstabell, ser vi at vi pr. 01.01.16 har 82 flere innbyggere enn det som er fremskrevet etter
«høy vekst» pr. 01.01.17, o g de siste tallene pr. 01.07.16 viser 4842, og da er vi nesten der SSB sier vi
vil være i 2019, med høy vekst.

Med dette som utgangspunkt kan vi forvente en høyre vekst enn hva prognosen viser. I SSB sine
prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i årene
framover enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i ald ersgruppen 67 – 79 år. En kan se en nedgang
frem til 2030 i antall eldre fra 80 - 89 år og en liten økning i antall eldre fra 90 år og eldre.
Barnegruppen 1 – 12 år får også en økning av antall personer fram til 2019. Totalt ser vi at i 2020 vil vi
være 4 927 innbyggere i Frøya kommune. Det er god grunn til å anta at tallet vi har passert er 5000
innbyggere i 2020. Dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud og rådmannen forutsetter en
befolkningsvekst på mellom 1,5 og 2 % prosent.

Frøyas tiltrekningskraft avhenger på samme tid av tilstrekkelig og gode boligtilbud, barnehageplasser,
et solid skolevesen, godt helsestell, et spennende idretts - og kulturliv, og ikke minst et dynamisk og
vitalt kommunesenter med et bredt tilbud innen han del, offentlige tjenester, bo - muligheter,
aktiviteter og opplevelser.
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Kunnskapsgrunnlaget om økonomi

Inntekter
Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke
bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er
formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har
eiendomsskatt på «verker og bruk», med høyeste skattesats på 7 promille.

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter
består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private,
samt egne særbedrifter. Salgs - og leieinntekter inneholder også gebyrer.

I prosent av BDI 2011 2012 2013 2014 2015
Skatt på inntekt og formue 34,6 33,9 29,3 32,5 30, 5
Statlig rammeoverføring 32,9 32 30,7 31,5 31 , 9
Andre statlige tilskudd til driftsformål 0,5 1,4 0,4 3,1 0,3
Eiendomsskatt 0,7 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
Salgs - og leieinntekter 15 15,2 14,5 15,4 16,3
Andre driftsinntekter 16,2 16,5 24,2 16,6 20 , 1

Frie inntekter
Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og
eiendomsskatt som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn lover og regler. Kommunen
har en del andre inntekter som salgs - og leieinntekter og utbytte av investeringer som ikke inngår i
dett e nøkkeltallet.

Gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det en del mekanismer (utgifts - og
inntektsutjevning) som overfører midler mellom kommunene ut fra utgiftsbehov og inntektsnivå.
Utgiftsutjevningen overfører midler fra kommuner med små utgif tsbehov til kommuner med store
utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov
per innbygger, som vi ser i tabellene under.

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015
Frie inntekter i kroner per innbygger 49 534 51 579 53 200 54 455 53 857
Utgiftsbehov (Landet = 100) 110,23 109,15 109,8 108,9 109,01
Trekk/tilskudd utgiftsutjevningen, tall i
1000 17 801 17 075 19 765 18 639 20 529

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra
befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Objektivt sett
trengte Frøya kommune i 2015 9,01 % mer midler enn gjennomsnittet for kommunesektoren for å
kunne yte et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Frøya kommune har i mange år ligget over
landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Frøya kommune ligger over landsgj ennomsnittet i utgiftsbehov, og derfor får Frøya et tilskudd i
tillegg til det ordinære rammetilskuddet. For 2015 utgjorde dette tilskuddet 20, 5 millioner kroner.
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Kommuner som har skatteinntekt over landsgjennomsnittet vil få en avkortning i rammetilskuddet,
gjennom ordningen som kalles inntektsutjevning. I 2015 har Frøya kommune 1,1 % skatteinngang
over landsgjennomsnittet.

Inntektsutjevning b lir gjort for å utjevne de store forskjellene mellom kommunene. Her overføres
midler fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. I inntektssystemet brukes
utgiftsutjevningen og inntektsutjevningen mellom kommunene til å gjøre det mulig for alle
kom muner å kunne gi et mest mulig likt tjenestetilbud.

Brutto driftsresultat ( BDU) er driftsinntekter minus driftsutgifter inklusive avskrivninger. Det er
beløpet kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

Netto driftsresultat (NDU) er lik brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger og tillagt eksterne
finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av
egenkapitalen.

53 857 53 237 55 298 57 770
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Andel netto driftsutgifter
Kommunen har mange sto re og små oppgaver. I 2015 ble midlene brukt slik:

Tabell og detaljgrunnlaget, samt tallene fra tidligere år finnes i vedlegget, kunnskapsgrunnlaget 2016

Administrasjon og styring (12,9 %)

Barnehage (15,2 %)

Grunnskoleopplæring (23,3 %)

Helse og omsorg (33,4 %)

Sosialtjenesten (0,9 %)

Barnevern (3,3 %)

Vann, avløp, renovasjon/avfall
(VAR) (-0,9 %)

Fysisk planlegging kulturminner,
natur og nærmiljø (0,6 %)

Kultur (6,4 %)

Kirke (1,2 %)

Samferdsel (1,2 %)

Bolig (0,2 %)

Næring (0,3 %)

Brann og ulykkesvern (2,0 %)
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Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe
For å si noe om hvordan en kommune prioriterer de ulike tjenestene, kan en se på netto
driftsutgifter for området fordelt på innbyggere i målgruppen. En del tjenester har primærbrukere fra
bare deler av befolkningen som for eksempel grunnskole hvor brukerne stort sett er barn og unge i
alderen 6 - 15 år.

Netto driftsutgifter per innbygger Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør - Tr.lag Landet
Barnehage per innbygger 1 - 5 år 144 758 106 841 146 238 137 861 135 798 131 858
Grunnskolesektor per innbygger
6 - 15 år 123 468 131 358 102 022 131 044 101 441 102 394
Kommunehelsetjenesten 3 351 3 705 2 811 3 855 2 453 2 347
Pleie - og omsorgtjenesten 15 676 15 240 17 600 21 229 14 162 15 904
Sosialtjenesten 20 - 66 år 764 - 428 2 673 2 746 2 933 3 618
Administrasjon og styring 7 280 6 474 6 418 7 283 4 192 4 021
Barnevern 1 844 2 060 1 692 2 109 1 748 1 812
Fysisk planlegging, kulturminner,
natur og nærmiljø 354 383 195 736 624 594
Kultur 3 603 2 932 1 250 2 849 2 135 2 030
Kirke 676 834 532 929 573 552
Samferdsel 698 1 207 1 854 1 693 733 732
Brannberedskap og ulykkesvern 1 131 1 086 711 1 023 683 687

Frøya kommune bruker vesentlig mer på kultur og barnehager, og mindre på samferdsel
sammenlignet med andre kommuner.

Langsiktig gjeld
I % av BDI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto lånegjeld 84,9 97,2 76,1 118,7 147,3 15 5 , 9
Langsiktig gjeld 215 235,3 230,4 264,8 307,1 318 , 6
- herav P ensjonsforpliktelse 112,2 120,7 119,2 115,4 128,3 126,0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og
fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler.
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Frøya har den høyeste andelen netto lånegjeld i sammenligningsgruppen. Hitra og Frøya skiller seg
klart ut med den høyeste andelen langsiktig gjeld.

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva - kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra
beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at
brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Føring av pensj oner var
ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er
direkte sammenlignbare for alle kommuner.

Lånegjeld
Frøya kommune har pr. utgangen av 2015 en total lånegjeld på 791 457 millioner kr. Av dette er 77
millioner kr startlån og 148 millioner kr på VAR - området. Dette gir en renteeksponert lånegjeld på
566 millioner kr.

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Netto lånegjeld 155,9 143,4 77,6 78,6 96,5 77,7

Langsiktig gjeld 318,6 323,5 214,2 230,5 237,1 215,6

herav Pensjonsforpliktelse 126 137,5 111,7 134,1 118,2 117,3
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2015
Lånegjeld pr. 01.01. 700 098
Avdrag i året -27 766
Nye låneopptak i året 119 125
Lånegjeld pr. 31.12.15 791 457
Herav videreutlån -77 689
VAR området -147 722

Netto lånegjeld 566 046
Nto gjeld i % av driftsinnt. 140



Budsjett 2017 Økonomiplan med handlingsprogram 2017 - 2020 side 14

Revidert nasjonalbudsjett – utfordringer i kommunesektoren

I forbindelse med forslag til nytt inntektssystem for kommunene, ble d et varslet om at regjeringen
ønsket å se på om kommunene skal få en andel av selskapsskatten. Dette ble ikke nevnt i forbindelse
med statsbudsjettet for 2017, men regner med at dette vil komme opp igjen på et senere tidspunkt.

I det reviderte inntektssyste met legger regjeringen opp til et differensiert basistilskudd, men ikke
noen endring på kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester på grunn av store avstander og
spredt bosetningsmønster.

Regjeringen legger opp fortsatt satsning på helse, omsorg og tid lig innsats, men legger mesteparten
inn i rammetilskuddet. Dette er:

Opptrappingsplan rus
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering.
Tidlig innsats
Boligsosiale tilskudd
Midler til frivillighetssentraler

De viderefører ordningen med tilskudd til dagtilbud til personer med
demens, til rekruttering av psykolog og fortsatt satsning på kompetanse
og videreutdanning. D ette er midler som kommunen kan og vil søke om.

Regjeringen viderefører også ordningen med ref usjonsordningen for
brukere med store behov på 80 %, men øker innslagspunktet fra 1,080 million til 1,157 million.

Rådmannens prioriteringer i forhold til regjeringens satsninger
Opptrappingsplan rus

o I prosjektet « morgendagens omsorg » jobbes det med en helhetlig organisering av
kommunens rus og psykisk helsetjeneste. Kommunen har søkt og fått tilskudd fra
fylkesmannen som skal brukes spesifikt på målgruppen.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
o Kommunen er i gang med oppbyggingen av fa miliens hus , der målet er at alle skal

jobber tverrfaglig, i bredt sammensatte fagteam slik at familiene slipper å gå fra dør
til dør. I «huset» er det ønskelig å styrke helsestasjonens rolle, slik at de er «navet»
og døra inn i tjenesten. Dette kan gjøres ved å tilføre stillinger, eller å omdisponere
andre stillinger inn i familiens hus.

Opptrappingsplan habilitering/rehabilitering.
o I prosjektet «m orgendagens omsorg» ligger det en føring på å gjennomføre

hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode for
alle innen helse og omsorg i kommunen.

Tidlig innsats
o Rådmann foreslår å videreføre tidlig innsats som gi tt i budsje tt 2016 , primært mot

oppvekst
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Boligsosiale tilskudd
o Mottatte midle r brukes til flykningene , og boligsosialt arbeid i forhold til disse.

Midler til frivillighetssentraler
o Tilskuddet legges inn i sin helhet, og det skal jobbes bl.a. mot å videreutvikle

fr ivilligsentralen spesielt mot målgrupp er der vi har få tilbud f.eks. psykisk helse og
rus.

Frie inntekter og kostnader
Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 20 17 i til 4075 millioner
kroner i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2016. Av veksten går 2100 millioner kr til utviklingen i
demografi, 850 millioner kr til økte pensjonskostnader, 800 millioner kr til satsninger innenfor frie
inntekter, og resterende 325 millioner kr er handlingsrommet for kommunene.

Pens jonskostnader 2017
Kommunal og moderniseringsdepartementet anslår pensjonskostnadene til en samlet
kommunesektor på 850 millioner kr i 2017, som er en liten nedgang fra samme tidspunkt i fjor, da
departementet anslo 900 millioner for 2016.

Økonomiske virkninger for Frøya kommune
For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 1,8 %. Deflatoren er satt til 2,5 %. Frøya
kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet tape kjøpekraft på 0,7 % for 2017.

Tidligere år har Frøya kommune mottatt tilskudd fra « Distriktstilskudd sør», men pga. at Frøya har en
distrikts indeks på 49 i 2015 faller kommunen ut av kriteriene for å mota tilskudd fra dette tilskuddet.
For 2014 hadde kommunen en distrikts indeks på 44, og mottok 2,478 millioner. Distrikts indeks er et
u ttrykk for graden av distrikts - utfordringer i en kommune.

Frøya kommune er imidlertid kvalifisert til å motta v eksttil s kudd . Befolkningsendringen f o r Frøya har
i gjennomsnitt fra 2013 - 2016 vært 2,12 %. Innslagspunktet for veksttilskuddet for 2017 vil være 1,4
%, og kommunen vil få 1,982 millioner kr i veksttilskudd for 2017.

Ordningen med kompensasjon for ta p i forbindelse med arbeidsgiveravgift (INGAR) blir avviklet for
2017. Kommunen fikk i 2016 800 000 kr i slik taps kompensasjon. Regjeringen brukte tota lt 400
millioner kr på denne ordningen, disse midlene vil bli brukt til å finansiere det nye
regionsentertilskudd for nye kommuner og kompensasjon for redusert basistilskudd til kommuner
som slår seg sammen.
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Frøya kommunes frie inntekter

Budsjettet for 2017 har en driftsramme til fordeling på kr 284 750 571 . For 2016 var det en
driftsramme på kr 274 666 000 kr, og er en økning på kr 10 084 571 .

Frøya kommune bruker KS sin modell for budsjettering av inntekter. De fremkommer slik i perioden:

I tillegg til bildet overfor kommer inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk på 4,275 millioner kr
i 2017.

I beregningen av rammeendringene 2016 - 2017, legger rådmannen følgende til grunn:

Det vedtatte årsbudsjettet for 2016 og regnskapet pr 2.tertial
For budsjettet 2017 budsjetteres det p.t. flytende rente
Rådmannen forventer ikke at renten for 2017 skal endre seg mye. Rentenivået ble uendret
på siste rentemøte for Norges Bank, og signaler som er gitt er at rentenivået er vil forbli lavt.

FRØYA Inngang!A1 2016 2017 2018 2019 2020

FRØYA 1620
(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)
1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 107 040 112 880 113 237 113 492 113 628
Utgiftsutjevningen 20 109 18 282 18 313 18 330 18 340
Overgangsordning - INGAR 886 1 626 - - -
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 745 1 169 1 169 1 169 1 169
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester - - - - -
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - -
Storbytilskudd - - - - -
Småkommunetilskudd - - - - -
Distriktstilskudd Sør-Norge 2 478 - - - -
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - -
Veksttilskudd 1 262 1 982 3 068 1 261 -
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 500 500 - - -
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 800
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 676
Kompensasjon Samhandlingsreformen
Ekstra skjønn tildelt av KMD -
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)
Sum rammetilsk uten inntektsutj 134 496 136 440 135 787 134 252 133 136

"Bykletrekket"
Netto inntektsutjevning -7 014 -7 228 -7 228 -7 228 -7 228
Sum rammetilskudd 127 482 129 212 128 559 127 024 125 908

Rammetilskudd - endring i % -1,2 1,4 -0,5 -1,2 -0,9
Skatt på formue og inntekt 145 454 150 319 150 319 150 319 150 319
Skatteinntekter - endring i % 15,28 3,34 - - -
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - -
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 272 900 279 500 278 900 277 300 276 200

PROGNOSE
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Utdypende kommentarer til driftsrammen:

Lønnsutgiftene er budsjettert i henhold til endringer i sentrale og lokale forhandlinger

Det er avsatt en reserve på kr 3 millioner kr til mellomoppgjøret i 2017.

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent.

Pensjonsp remien i budsjettet for 2017 settes for KLP til 19,02, for sykepleiere i KLP 19,26 og
for SPK til 11,45 prosent. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 prosent.

Drifts og kapitalutgifter innen VAR - området er i sin helhet finansiert over gebyrinntekten e

Vikarutgifter ved sykdom og fødselspermisjoner og medfølgende refusjon av sykelønn og
fødselspenger er som tidligere ikke innarbeidet i budsjettet for 2017. Unntaket er helse som
har noen vikarutgifter i arbeidsgiverperioden

Kirkens rammer er uforandre t i budsjettet

Årsverk sutviklingen 2016 - 2017

ÅR
Folke -
valgte

Rådmann - SU/services.
Lærlinger

Oppvekst
Helse og
omsorg

Kultur og
næring

Teknisk NAV sum

2017 1,2 34,18 128,45 164,27 8,13 46,62 6,5
389,35

2016 1,2 31,56 118,04 169,5 7,63 47,29 4,5
379,72

Endring 0 +2,62 +10,41 - 5,23 +0,5 - 0,67 +2 +9,63

Forklaringer på årsverksendringene :

Rammeområde rådmann:
Området tilføres 2 stillinger på forvaltningskontor når samarbeidet med Hitra opphører 01.04.17.
Stillingen som samfunnsmedisiner er økt til 05 stilling, Lærlinger er økt fra 4,5 årsverk – 9 plasser til
6,5 årsverk – 13 plasser

Rammeområde Oppvekst:
Tidlig innsats er videreført på alle enhetene. Dette har medført at SørBurøy har økt stillingsrammen
med 0,15 stilling, Dyrøy 0,3 stilling, Nabeita 2,3 stilling tilført som 90 % stilling, 1 stilling sosiallærer og
økning i SFO på ½ stilling pga at antallet barn har steget vesentlig. Nordskag har økt rammen med 3
stillinger, dette skyldes at det er økt med en avdel ing i barnehagen. Sistranda skole har økt med 7
stillinger. Dette er tidlig innsats 1 stilling, 1 stilling sosiallærer, 4 på barn med store behov, og 1
stilling på SFO på grunn av økt mengde barn. Nesset barnehage har gått ned med 1 årsverk grunnet
at ress urskrevende barn har gått over i skole.
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Rammeområde helse og omsorg:
Pleie og omsorg har en økning p å 0,3 å rsverk. Dette skyldes reduksjon ifb med ressurskrevende
tjenester som har bortfalt, økning i nattbemanning, 1,8 årsverk og økning 0,2 stilling
demen skoordinator, overføring av 2 stillinger fra tjenesten funksjonshemmede (dagsenter)
Familie og helse har en nedgang på 1,9 stillinger. Dette skyldes opphør av samarbeid med Hitra, der
stillinger overføres tilbake. (barnevern og psykisk helse) Tilført en st illing som fysioterapeut samt at
det er lagt inn en stilling som frisklivskoordinator. Voksenopplæringen er flyttet til NAV
Tjenesten funksjonshemmede har 2 stillinger mindre - disse er overført PLO (dagsenter)
NAV har økt med 2 stillinger, den ene voksenop plæringen som er flyttet fra fam/helse, den andre er
flykningekonsulent (dekkes av tilskudd)

Teknisk:
Nedgangen på 0,67 skyldes en overlapping av ledere

Kultur
Økt med 0,5 stilling, dette skyldes en økt stilling som vaktmester i den nye basishallen.

Ut gifter og inntekter i planperioden, inkludert videreførte og nye drifts - o g
investeringstiltak

2017 2018 2019 2020
Lønns og sosiale
utgifter

251 368 892 251 053 592 250 580 641 250 580 641

Kjøp av varer og
tjenester

90 945 142 88 845 142 88 845 142 88 845 142

Overføringer fra
kommunen

18 976 135 18 976 135 18 476 135 18 476 135

Finansutgifter 69 420 950 72 132 446 74 408 586 74 836 385
SUM UTGIFTER 430 711 119 431 007 315 432 310 504 432 738 303

Salgsinntekter - 62 487 252 - 62 487 252 - 62 014 301 - 62 014 301
Refusjoner - 35 280 923 - 35 280 923 - 35 280 923 - 35 280 923
Overføring til
kommunen

- 285 890 571 - 289 286 767 - 291 562 907 - 291 990 706

Finansinntekter - 47 052 373 - 43 952 373 - 43 452 373 - 43 452 373
Sum inntekter - 430 711 119 - 431 007 315 - 432 310 504 - 432 738 303
Net to utgift 0 0 0 0
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Morgendagens omsorg

En viktig satsning i de nærmeste årene vil være utvikling
av morgendagens omsorgstjenester. Prosjektet
«Morgendagens omsorg» som ble startet i 2015, og
omfatter fem satsningsområder: Utforming av
heldøgnsomsorgen, frivilligheten og
pårørendeomsorgen, hverd agsrehabilitering og
velferdsteknologi, rus og psykisk helsearbeid og
organisering, bemanning og kompetanse. Prosjektet er et samfunnsprosjekt, da det omfatter alle
aldersgrupper, ulike fagpersonell og som legger vekt på et godt samspill med pårørende, fri villige og
lokalsamfunnet.

For å gi en god oversikt over hvilke tjenestetilbud som finnes, og graden av hjelpebehov hos
brukerne, utarbeides det en ny omsorgstrapp i 5 trinn. Her vektlegges helsef remmende og
forebyggende arbeid . Hverdagsmestring vektlegges og synliggjøres som et «tankesett» som skal skje i
alle trinn i omsorgstrappen, og som skal utøves på alle tjenesteområder.

Det skal skje en dreining fra institusjonstjenester – til hjelp i eget hjem. Innbyggerne skal få tjenester
ut i fra det behovet de har, og ikke ut i fra hvilken boform de har. Bofellesskap med heldøgns
tjenester skal i stor grad dekke dage ns sykehjemsplasser. Tjenestene skal framover skape muligheter
for at brukere av tjenestene skal kla re seg best mulig i eget liv - og i eget hjem.

Framtidas omsorgstjenester omhandler ikke bare eldreomsorgen, men skal dekke hele livsløpet –
dvs. omsorg for alle. Dette krever at vi også definerer omsorg i et videre perspektiv enn hva som har
vært tradisjon hos oss. Vi får helt klart en øking i antall eldre, men de fleste eldre er friske og
representerer en viktig ressurs i lokalsamfunnet.

Det ventes også en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne, og et større spekter av
helsemessige og sosiale problemer. Disse krever faglig kompetente he lsepersonell og et helhetlig
livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet.

Helse - og omsorgssektoren er i dag inndelt i tre store tjenesteområder, og mangel på koordinering
mellom de kommunale tjenestene kan føre til redusert tjenestekvalitet og mindre effektiv
tjenesteutnyttelse. Vi er avhengig av god koordinering og tettere samarbeid mellom fagpersonell
som vil gagne både brukere og de ansatte.

Kommunestyret har vektlagt samlokalisering av nytt helsehus og omsorgsboliger, og at
heldøgnsomsorgen skal samles på en plass. Kommunen ønsker en dreining fra institusjonstjenester -
til en tjeneste hvor brukerne i større grad skal kunne bo og få nødvendig helsehjelp i eget hjem.
Velferdsteknologiske løsninger skal vurderes v. bygging av nye boliger og vurderes som gode
t rygghetsløsninger i brukernes hjem. Dette vil bli særlig viktig i et framtidsperspektiv, med knapphet
både på kompetanse og personellressurser. En samlokalisering av tjenester vil kunne gi oss gevinster
i form av tettere samspill mellom tjenestene. Det job bes også med å skape et tettere samarbeid med
familie, frivillige, lokalsamfunn og øvrige samarbeidspartnere.

Innen rus - og psykisk helsearbeid skal det vektlegges en sterkere samordning av tjenestetilbudet,
både mellom de kommunale tjenestene, NAV og mell om de ulike forvaltningsnivåene. Tilbudet skal
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gis hele døgnet, og fra 2017 blir det stilt krav om at kommunen skal ha et øyeblikkelig hjelp tilbud
(KAD - plasser) også for denne brukergruppen.

Fremtidig innretning av kommunens helse - og omsorgstjenester vi l nødvendigvis også påvirke dagens
organisering, bemanning og ledelse. Samlokalisering av tjenester, større vekt på tverrfaglig
samarbeid og teambasert arbeid, samt krav om tilstrekkelig kompetanse til å utføre de tjenester som
kreves. En fleksibel og effe ktiv bemanning krever at vi ser sektoren under ett, og at vi har en helhetlig
tilnærming for å yte best mulig bistand til kommunens innbyggere. Tilstrekkelig bemanning handler
om antall ansatte, og riktig bemanning handler om kompetanse. Tilgjengelig beman ning handler
både om nærhet til hjelp og antall ansatte.

I denne forbindelse vil 2017 være et oppstartsår for investeringene
for dette prosjektet.

I 2017 vil mye av prosjekteringen og utvikling av anbudsarbeidet til
morgendagens omsorg bli gjort. Rådmannen forventer ikke at det vil
være andre investeringskostnader enn grunnerverv og
prosjekteringsarbeid i 2017. Investeringsutgiftene for helsehus og
omsorgsboliger vil komme 2018 – 2019 før hele prosjektet er ferdig.

Husbanken anslår anleggskostnaden e pr boenhet i omsorgsboliger og sykehjem til 3 060 000 kr i
landet uten pressområder. Husbanken gir en støtte på 45 % til omsorgsboliger og 55% for plass i
institusjon, som utgjør 1 377 00 pr plass for omsorgsboliger og 1683 000 for sykehjemsplasser.

Sku lle kostnadene for Frøya kommune bli lavere enn 3 060 000 kr pr plass, vil også støtten bli
tilsvarende lavere.

Frøya kommune foreslår prosjekter ing på å bygge 48 omsorgsboliger og 2 8 sykehjemsplasser

Finansiering
K ostnadene på dette prosjektet er pr. i dag veldig usikkert.

Rådmannen har derfor prioritert for 2017 å avsette midler til tomteerverv. For 2018 avsettes 20,5
millioner kroner med følgende begrunnelse:

Omsorgsboligene skal i utgangspunktet være selvfinansi erende . Det legges opp til at brukerne som
skal bo i enhetene betaler husleie til selvkost , dvs at kommunens utgifter til finansieri ngen av
boligene blir dekt inn, når boligene er ferdige og innflyttet.

Institusjonsplasser på helsehuset er kommunens ansvar å finansiere - ut over husbankens tilskudd.
For dette har kommunen satt av ca 18 millioner kroner fra de grønne konsesjonene, slik at
kommunens rentebærende andel for disse institusjonsplassene er ca. 20,5 millioner kroner.

Rådmannen vil ha stor t fokus på dette prosjektet de neste årene og følge økonomien tett.

Antall
Tilskudds-
satser

Anleggskostn
ad Total investering Total tilskudd

Investerings-
behov for Frøya
kommune

Omsorgsboliger 48 1 377 000 3 060 000 146 880 000 66 096 000 80 784 000
Sykehjemsplasser 28 1 683 000 3 060 000 85 680 000 47 124 000 38 556 000
Totalt 232 560 000 113 220 000 119 340 000
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Rådmannens p rioriteringer

Rammeområdet r ådmann

Innen rammeområdet er det gjort noen oppretting er i budsjett 2017 samt at noe n tiltak fra 2016 er
videreført/innarbeidet i budsjett for 2017:

Viderefører Web - utvikler i 100 % i 2017 (prosjektstilling)
o Rådmannen anser dette som et viktig tiltak og ønsker å videreføre web - utvikler i

2017 for å fortsette arbeidet med digitalisering og utvikling av digitale tjenester
Valgutgifter i forbindelse med v alg 2017

o Det er valgår i 2017, og rådmannen legger inn budsjett til å dekke dette
Senkning av inntekter til salgs og skjenkeavgifter

o Inntektene i fo rbindelse med salgs - og skjenkekontroller har vært høyt budsjettert i
flere år, rådmann senker denne til et oppnåelig nivå for 2017

Sykefraværet
o Rådmannen viderefører satsningen på arb eidet med å øke nærværet, spesielt innen

helse og omsorg, men også for øvrige virksomheter
Utbygging av mobil og bredbånd

o Rådmannen fortsetter å ha fokus på at utbyggingen av mobil og bredbånd
Forvaltningskontoret

o Rådmannen legger denne tjenesten under servicesenteret, og to stillinger skal
betjene dette når samarbeidet med Hitra opphører

Kommuneoverlege
o Rådmannen opprettet 50 % stilling som kommuneoverlege i hht, vedtak i

kommunestyresak 181 /16, og legge r funksjonen i rådmannens stab (SU)

Følgende nye driftstiltak prioriteres i 2017 :

Økning / Investering innen I K T – Finansieres f ra forventet overskudd
o Revisor har gitt klar til bakemelding om at kommunen ikke kan bruke midler fra

investeringsbudsjettet til å anskaffe ansatte PCer. Slike utgifter må gå over drift. I K T
har flere utfordringer rundt anskaffelser , bl.a må kommunen ha en buffer for
uforutsette utgifter innen IKT. Rådma nnen foreslår derfor at Frøya kommune
øremerker deler av overskuddet fra 2016 til et driftsfond som I K T kan bruke av ved
uforutsette utgifter.

Økning på kostnader til skjenkekontrollen
o Pga. en økning i antall skjenkesteder og forventet økning i kostnader på dette

området legges det inn et driftstiltak på dette
Skolefrukt

o Rådmann ønsker en satsing på frukt til elever på skolene. Dette er en viktig
f risklivssatsing for kommunens barn/unge
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Rammeområde o ppvekst

Innen rammeområdet er det gjort noen opprettinger i budsjettet for 2017 samt at noe n tiltak fra
2016 er videreført/innarbeidet i budsjett for 2017:

Økt assistentstillinger i skolen – Nordskag
o Nordskag oppvekstsenter økte betydelig i forbindelse med skoleåret 2 016/2017, og

trengte flere ressurser. I forbindelse med vedtak i kommunestyresak 172/15
(budsjettvedtaket for 2017), gjennom satsningen på tidlig innsats foretok skolene og
oppvekstsentrene ansettelser, som fremkommer i dette budsjettet som en økning i
ram men.

Økning av stillinger for barnehagen – Nordskag (utvidet med en avdeling)
o Nordskag oppvekstsenter økte betydelig i forbindelse med skoleåret 2016/2017, og

trengte flere ressurser. I forbindelse med vedtak i kommunestyresak 172/15
(budsjettvedtaket for 2017), gjennom satsningen på tidlig innsats foretok skolene og
oppvekstsentrene ansettelser, som fremkommer i dette budsjettet som en økning i
rammen.

Bemanning SFO – Sistranda
o Sistranda skole økte betydelig på SFO i forbindelse med skoleåret 2016/2017, og

trengte flere ressurser. I forbindelse med vedtak i kommunestyresak 172/15
(budsjettvedtaket for 2017), gjennom satsningen på tidlig innsats foretok skolene og
oppvekstsentrene ansettelser, som fremkommer i dette budsjettet som en økning i
rammen.

1,5 stilling (elever med store hjelpebehov) – Sistranda
o Sistranda skole har flere (8) elver som har store behov, og trenger en større

oppfølging. Rådmannen anser at det er en viktig prioritering at skolene har riktige
ressurser for å ivareta denne oppgaven, og prioriterer derfor dette inn i
konsekvensjustert budsjett i h.h.t. virksomhetens meldte behov.

Følgende nye driftstiltak prioriteres i 2017 :

Uavhengig av salg av tjenester – Kulturskolen
o Kulturskolen har gjennom sak 16/1142 meldt om utfordringer. Som d riftstiltak ligger

det inne en reduksjon på halvparten av krav et om inntekt
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Rammeområde h else og omsorg

Innen rammeområdet er det gjort noen opprettinger i budsjettet for 2017 samt at noe tiltak fra
2016 er videreført/innarbeidet i budsjett for 2017:

Realistisk budsjett - legekontoret
o Underbudsjetterte utgifter - d enne utfordringen er informert om i forbindelse med

tertialrapporter i 2016.

Barnevern – barn i institusjon
o Kommunen har per tiden et økt antall barn i institusjon .

Drift og bemanning av nye bofelleskap for ungdommer, avlastningsenhet & utetjenesten .
Virksomheten bo - aktivitet og miljøtjeneste (tidligere tjenesten for funksjonshemmede) har
over flere år levert et regnskap med et stort midreforbruk. Rådmann vil gjennom året 2017
omfordel e dette mindreforbruket over på de nye tiltakene

o Avlastningsenheten
o Heia bofelleskap
o Utetjenesten

Da det knytter seg stor usikkerhet rundt utgiftene til disse nye boligene v il rådmann følge
opp dette tett i 2017 og planperioden.

Følgende nye driftstiltak prioriteres for 2017 :

Akuttberedskap barnevern
Fylkesmannen har etter en rekke henvendelser fra flere kommuner kommet med en
presisering av minimumskravet som barnevernloven stiller for å sikre at barn og unge får den
hjelpen de trenger utenfor ordinær ar beidstid. Barneverntjenesten på Frøya oppfyller pr
dato ikke dette kravet til akuttberedskap etter barnevernloven. Kommunen har tidligere hatt
avtale med barnevernvakta i Trondheim kommune og det anbefales at det på nytt blir sett på
en slik samarbeidsavta le for å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid, samt at
barnevernfaglig kompetansen sikres når situasjoner oppstår.

Omsorgslønn
Kommunen har flere familier med barn/voksne med omfattende hjelpebehov (særskilt
tyngende omsorgsoppgave) de r familiemedlemmer selv ønsker å ivareta omsorgsoppgaven i
eget hjem lengst mulig, etter omforent ønske fra bruker.

Kommunalt hjelpemiddellager (investering)
Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved midlertidige behov. Kommunalt
hjelpemiddellag er har som hovedoppgave å levere ut, foreta enkle tilpasninger og
monteringer av tekniske hjelpemidler til brukere i kommunen. Utlån av tekniske hjelpemidler
med varighet under 2 år anses som korttidslån og er kommunens ansvar til utlån.
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Rammeområde k ul tur og n æring

Innen rammeområdet er det gjort noen opprettinger i budsjettet 2017 samt at noe n tiltak fra 2016
er videreført/innarbeidet i budsjett for 2017:

Kultur og kompetansesenter
o Rådmannen har gjort endringer i budsjettet til Frøya kultur og kompetansesenter slik

at de kan få et realistisk budsjett å styre etter.

Følgende nye driftstiltak prioriteres

Sommerjobb for ungdom
o Sommerjobb for ungdom er et tiltak som Frøya kommune tidligere har hatt, og noe

som rådmannen nå ønsker skal være med i økonomiplanperioden.

Hjem for en 50/100 lapp
o Det er viktig for rådmannen at ungdommer og eldre som ønsker å benytte seg av

kommunens arrangement har anledning til å gjøre dette. Rådmannen foreslår derfor
at ordningen med hjem for en 50 - og 100 lapp blir med i økonomiplanperioden .

Tilskudd Frøya Storhall AS
o Rådmannen foreslår at Frøya kommune støttet Frøya Storhall AS med et

driftstilskudd på 500 000 kroner, finansiert fra disposisjonsfondet. Rådmannen
ønsker at disse midlene blir prioritert brukt til å ha et tilbud til de i samfunnet som
trenger det mest f.eks. barn, unge og funksjonshemmede.

Rammeområde t eknisk

Følgende nye driftstiltak prioriteres i 2017

Brann og redning
o Nødnett helårsvirkning fra 2016 utgjør kr 400.000, - pr år i kostnade r som allerede

påløper.
o Kompetanseheving brannpersonell med 400 000, - pr år i økonomiperioden

Renholder Frøyahallen
o Pga u tvidelse av areal. 20 % stilling

Renholder ny brannstasjon
o Pga utvidelse av areal. 13 % stilling

Brøyteberedskap
o L ik godtgjørelse for all beredskapsvakt i FK (utjevning)

Saksbehandler tilsyn VAR og byggesak
o Finansieres gjennom økte gebyrer og ulovlighetsgebyr
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Pros jektstilling
o Prosjektledelse til gjennomføring av de største investeringsprosjektene som ligger i

planperioden, finansieres igjennom investeringsprosjektene som det jobbes med.
Fremdrift av prosjektet, oppfølging av økonomi og utarbeide sluttrapporter. Er med å
sikre at Frøya kommune gjennomfører s ine prosjekter i h.h.t. vedtatt
investeringsplan.

Andre spesielle t iltak som er videreført fra 2016 til 2017 (fra tidligere vedtak)

Eldrerådet 16 000
Tolketjenester 200 000
Ungt entreprenørskap 35 200
Tilskudd private barnehager 18 500 000
Frøya pakken 300 000
Lønnsoppgjør 2017 3 000 000
Tilskudd næringsforeningen 2 750 000
3 partssamarbeidet med Hitra og Trondheim 50 000
Yrkesmessa 15 000
Aquanor/Norfishing 50 000
MOT kostnader ( disp fond ) 218 611
Krisesenter i Orkdalsregionen 236 000
SIO samarbeidet 3 00 4 000
Skjærgårdssykepleier ( disp fond ) 1 100 000
Trøndersk kystkompetanse 250 000
KystN orge 250 000
Støtte til festivaler 310 000
Frøya idrettspark 100 000
Tilskudd ungdomsrådet 20 000
Idrettsrådet 20 000
Tilskudd kirkelig fellesråd 450 800
Tilskudd kirken 1 941 750
Tilskudd lag og organisasjoner 393 000
Frisklivstilbudene 958 000
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I nvesteringer

Tabell 3: Kostnadsoverslag investeringstiltak i planperioden:

Navn på investering: 2017 2018 2019 2020
Morgendagens omsorg – erverv av areal (fond) 6000
Morgendagens omsorg – Utbygging 24 sykehjemsplasser og 48
omsorgsboliger

20500

IKT anskaffelser – ansatte pc mm (disposisjonsfond)
Revisor har gitt tilbakemelding på at vi ikke kan bruke lånemidler
på anskaffelser som ansatte PCer. Foreslår derfor å opprette et
fond der IKT anskaffelser ut over det normale og ansatte PCer kan
belastes disposisjonsfondet med inntil 2 000 000 kr. Forventer at
dette ikke brukes i inneværende år, men over flere år.

2000

Ny flishugger 200
Gjetøy bru – rep. og oppgradering til akseltrykk 30 tonn
Brua er i dag dimensjonert som gang og sykkelveg. Det har vært
tungtransport på brua så den er skadet. Kostnadsoverslag for rep.
og dimensjonering til 30 tonns akseltrykk er innhentet.

1250

Asfalt Fillingsneset (inkl. utbedring av veg)
Grøfting og grusing a v veg (svake partier) i forkant av asfaltering,
samt asfaltering.

8125

Asfalt Stølan (inkl. utbedring veg)
Grøfting og grusing av veg(svake partier) i forkant av asfaltering,
samt asfaltering.

2500

Varmesentral Mausund skole
Ny varmesentral som erstatning for oljefyring

2000

Asfaltering av uteplass – Nabeita oppvekstsenter 250
Søppelpresser – Sistranda sentrum og Frøya sykehjem
Investere i søppelpresser som komprimerer søppel og reduserer
volum slik at vi leverer og betaler kun for det vi kaster –
komprimert avfall levert og betalt pr tonn. Tømmes kun ved
behov, dvs. når pressa er full. Ingen ukentlig levering og tømming
av halvf ulle søppelcontainere.

418 367,5

Brann og redning – prisøkning tankvogn på kr 200`kr
1 mill ion fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for
2017

1200

Flytekai Inntian
Inkluderer ny flytekai og ny landgang

312

Strømsøyler til fordeling, måling og innkreving av strøm i
fiskerihavn på Sætervågen og på Sistranda, med kortautomat.

437

Digitalisering av arkiv – komplettering delingsarkiv og planarkiv 800
Kommunale bygg - investeringer 4000 4000 4000 4000
Kommunale kaier – investeringer
1 millioner fra budsjettvedtak 2015 for hhv 2017 og 2018

1000 1000

Infrastruktur sentrumsområder
Veg, lys og fortau til storhall(Ørndalsveien), fortau Mellomveien,
fortau Sørveien.

5000
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Trafikksikkerhetstiltak
Videreført fra tidligere budsjettvedtak (2015 og 2016)

500 500 500 500

Bygging av veg Midtsian - Yttersian
3 millioner fra budsjettvedtak 2016, økonomiplanperioden for
2017 . Forlengelse av vei ved boligfelt

3000

Bygging av kommunale utleieboliger
5 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for
2017 - 2019

5000 5000 5000

Adresseprosjektet – fullføring
Fullføring av adresseprosjektet

400

Dyrøy oppvekstsenter – avsatt 2000 mill kr i 2016 – prosjekt utsatt
til 2017 (Skole - og barnehagebruksplan)

200 0

Digital informasjon i hallene 100
Digitalisering av reklame i idrettshallene 600 100 100 100
Dyrøy oppvekstsenter
Ny varmesentral som erstatning for oljefyring

2000

Sikring og oppgradering av Stabben Fort 500 500
Sistien 800 800 800 800
Støyhemmede plater og skjerming – Nesset barnehage 100
Kommunalt hjelpemiddellager 100 100 100 100
Liggekai Sistranda
1 mill er brukt i 2016, 21,5 million ble bevilget fra budsjettvedtak
2015, i økonomiplanperioden for 2017 – dette overføres 2018

21500

Hålahauan Boligfelt – detaljprosjektering, grunnerv erv og
infrastruktur. 5 mill ioner fra budsjettvedtak 2015 . Totalbehov 6
millioner kroner

1 000

Elev PCer
Videreført fra tidligere års budsjettvedtak

500 500 500 500

Investeringsplan for den Norske Kirke – Frøya sokn
Utskifting av tak på Sletta kirke
0,15 millioner benyttet i 2016, 1,5 millioner fra budsjettvedtak
2016 er låneopptatt og skal benyttes i 2016. Det er et ytterligere
behov for 520`kr

520

Utvidelse Nordhamarvika gravplass – prosjektering 500

Rehabilitering taket på Sula kapell 2000
Rehabilitering Froan kapell 1000
Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kirker
0,142 millioner fra budsjettvedtak 2015 (omdisponert til Sletta)

500

VA 2017 – 2020
investeringer, komplettert og videreført plan fra 2016
Hovedplan vann
Det må utarbeides en plan for vann tilsvarende den for avløp

1000

Nytt høydebasseng Bergheia
Utføres i sammenheng med prosjektet vannledning Sistranda –
Nordskaget . 6 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 8
millioner

2000
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Nytt høydebasseng Bremnestuva
2 høydebasseng
8 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 18 millioner

10 000

Nytt høydebasseng Sistranda 8000
Nytt høydebasseng Nordskaget 9000
Nytt høydebasseng Olaheia 8000
Kummer, høydebasseng og ledningsnett
VAR - Fond

1500 1500 1500 1500

Utvidelse Kjerkdalsvatnet – del 2.
Nytt lager og garasjebygg og ombygging kontorbygg
4 millioner fra budsjettvedtak 2016, totalbehov 9 millioner

5000

Investering i kommunale avløpsledninger,
overvannsproblemer, spesielt på Sistranda

3000 3000 3000 3000

Avløpsutbygging
Avløpsrenseanlegg Sistranda
del 1, prosjektering og forberedende arbeider
ledningsnett
del 2, infrastruktur og renseanlegg
del 3, avsluttende arbeider
Avløpsrenseanlegg Hamarvik
Del 1 prosjektering og forberedende arbeider
infrastruktur
Del 2, infrastruktur og renseanlegg
Avløpsanlegg Grindfara boligfelt, kommunal utvidelse av
renseanlegg
Nytt avløpsanlegg Nesset, del 1
Del 2
Sanering av avløpsanlegg Flatval, del 1
Nytt(oppgradering) avløpsanlegg Måsøval
Nytt avløpsanlegg Valen
Sanering av avløpsanlegg Sula
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt avløps anlegg

• Sanering avløpsanlegg Dyrøya
Nytt avløpsanlegg Sandvika (opprydding spredt avløp)
Nytt avløpsanlegg Dyrvik
Sanering avløpsledning Mausund 1+2

5000

900

2000

3500

27000

8000

6000

5000
2500

6000

8000

13000

7000

6000
13000
2000
3000

6000

Saneringsplan spredt avløp 1000
Vannledning Skarpneset - Nordskaget
( siste del av vannledning Sistranda – Nordskaget)

1400

Vannledning Nordhammervika – Bergheia, del 1 7000

Hamarvik vannverk – overtagelse og integrering 1000
Utbygging vannledningsnett Frøya 1500 1500 1500 1500
Rehabilitering høydebasseng ( VAR - fond) (3000 i 2016) 3000
Rehabilitering eternitt( VAR - fond) ( 1000 i 2016) 1500
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R AM M E OM RÅD E RÅD M AN N

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

Folkevalgte
Strategi og utvikling
Økonomi med personal
Servicesenter med IKT , boligkontor,
forvaltningskontor
Tillitsvalgte
Lærlinger

Mål for tjenestene
Rammeområdet jobber ut fra mål i kommuneplanens samfu nns del for årene 2015 - 2027.
R ammeområdet utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i
samfunnsplanen er styrende.

Felles utfordringsbilde
Vekstkommune

o Frøya kommune er i vekst, og det medfører utfordringer for kommunen. Et stadig
press på skole - og helsetjeneste og et aktivt boligmarked medfører at kommunen må
være rigget for stadig nye utfordringer

Fokusområder:

Frøya kommune er tydelig på strategi og
utvikling

o Vektlegger god økonomisk
styring og langsiktig planlegging

Frøya kommune er en profesjonell og
moderne tjenesteleverandør
Frøya kommune er en attraktiv og
moderne arbeidsgiver
Frøya kommunen er attraktiv som
bosted
Frøya kommune er et inkluderende
samfunn
Frøya som samfunn tenker folkehelse i
alt vi gjør

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

Overordnet mål: Alle innbyggere på
Frøya har like muligheter til en
meningsfull hverdag med høy
livskvalitet, uavhengig av sosial og
kulturell bakgrunn

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima

Frøya har et rent naturmiljø som
grunnlag for en god folkehelse, et stort
naturmangfold og en trygg
matproduksjon

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring

Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjone n Frøya
kommune

Overordnet mål: Frøya kommune er en
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter
og arbeidsgiver
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Beholde kompetanse
o Et viktig område for kommunen er å skaffe og beholde riktig kompetanse på riktig

sted. Rådmannen vil fortsette å jobbe med rekrut tering og videreutdanning
Effektivisering/digitalisering/IKT

o I et samfunn der brukerne stiller stadig større krav til offentlige tjenester, er det
viktig å effektivisere og optimaliser digitale tjenester. Rådmannen vil fortsette å
jobbe aktiv med dette.

Arkiv
o Det er viktig i tråd med utviklingen innen digitalisering og effektivisering at vi har

gode og ryddige arkivfunksjoner.
Mobil - og bredbåndutbygging

o Dette området vil være et viktig satsningsområde for rådmannen i årene fremover.
Arealplan og kystso neplan

o Frøya kommune er under stor utvikling . For å legge mest mulig til rette for dette, er
det viktig at kommunen har oppdaterte planer som legger til rette for innbyggerne
og næringslivet.

Felles p rioriteringer for rammeområdet
Sykefraværet

o En klar pri oritering for rådmannen er å fortsette med å jobbe med å redusere
sykefraværet.

Digitaliserer / effektivisere tjenester
Beholde kompetanse
God økonomistyring

o God økonomistyring er en forutsetning for å drive godt og riktige tjenester til
innbyggerne. Rådma nnen vil fortsette det tette samarbeidet med virksomhetene for
å sikre dette området.

Mobil - og bredbåndsutbygging
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R AM M E OM RÅD E OP P VE K ST

Rammeområdet består av virksomhetene:

Sørburøy skole

Mausund oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter
Nabeita oppvekstsenter

Dyrøy oppvekstsenter

Sistranda barne - og ungdomsskole

Frøya kulturskole
Nesset barnehage

Rammeområdet samarbeider i tillegg aktivt med:

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillf jord der Hitra er
vertskom mune
Rabben barnehage (privat 4 - avdelinger)

Sistranda Kystbarnehage (privat 4 - avdelinger)

Mål for tjenestene
Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommunepl anens samfunnsdel for årene 2015 - 2027 og
politis k vedtak, K - sak 1 06/16, m ål for oppvekst 2016 - 20 20.

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya
kommune

Fokusområder:
Skape helsefremmende skoler og
barnehager
Øke barnas læringsutbytte
Øke foreldrekompetansen
Stimulere til at ungdom tar høyere
utdanning og at de etablerer seg på
Frøya

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra
overordnede mål

Felles mål med helse og omsorg
Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom
oppvekst og helse/omsorg

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

Overordnet mål: Barn og unge opplever
mestring, tilhørighet og trivsel som gjør
dem rustet til hverdagen og
voksenlivet.
Barn og unge på Frøya møter
kompetente voksne på alle arenaer,
både hjemme, på sk olen og i fritida.

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og
kultur

Frøya har et kompetansesamfunn
preget av samhandling mellom
næringsliv, det offentlige og
frivilligheten
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Hva sier kunnskapsgrunnlaget om barnehager, grunnskole, SFO og kulturskole
Frøya kommune har prioritert tidlig innsats, det har vært en vesentlig styrking av oppvekstsektorens
budsjett de siste årene.

Frøya kommune er sammen med Hitra den som prioriterer desidert mest til kommunale musikk - og
kulturskoler.

I tillegg viser statis tikken at kommunen

Har en spredt barnehage - og skole struktur med flere små enheter
Har høye driftsutgifter på barnehagene
Har høy brukertilfredshet på barnehagene
Har lav andel ansatte med barnehageutdanning
Har stor andel minoritetsspråklige barn
Har h øyere lærertetthet en n sammenlignbar e kommune r , spesielt på ungdomstrinnet
Har stor andel spesialundervisning, men dette har gått vesentlig ned de siste årene
Har over tid hatt høy andel elever med særskilt opplæring
Har dårlige eksamensresultater og lav e grunnskolepoeng , og ujevne resultater på nasjonale
prøver

Felles utfordringsbilde:
Det er flere barn med store atferds - og språkutfordringer.
Det er en økning i antall barn med minoritetsbakgrunn. Elever med minoritetsbakgrunn
krever tilpasset undervi sning (særskilt norskopplæring - SNO) utført av pedagogisk personell,
og barn i barnehagen har behov for å få ivaretatt sin språklige identitet.
Frøya kommune har mangelfull morsmålsopplæring, det er en utfordring å rekruttere
morsmålslærer. Her bør det etab leres et samarbeid med Hitra kommune.
Det er økt behov for bistand av hjelpetjenester i barnehagene og skolene.
Det vil fremover være et økt behov for barnehageplasser. Pr. i dag er det areal nok, men de
aktuelle barnehagene må bemannes opp. Vi er i gang med en revidering av skole - og
barnehagebruksplanen, der vi skal legge føringer for videre utbygging og struktur innen
oppvekstområdet.
Frøya kommune har over mange år hatt svake skoleresultater.
Både skoler og barnehager får stadig større krav til digital undervisning og gjennomføring av
prøver. Dette forutsetter stabile nettverk

Felles satsninger:
Skoler og SFO : Videreføre dagens drift og beholde samme budsjettramme siste år.
Barneh ager /SFO : Økning av rammen da det er vesentlig økte behov for
barnehageplasser /SFO plasser
Mer resurser til hjelpetjenestene (helsesøster, PPT og barnevern) - i samarbeid med helse og
omsorg.

Rammeområdets felles prioriteringer:
Rammeområdet ble vesentlig styrket i budsjett 2016, og en samlet prioritering fra oppvekst er å få
videreført dagens budsjettramme. Det er også en ønsket prioritering at det tas høyde for økte behov
i barnehage og SFO, både på kort og lang sikt. Oppvekst har høsten 2016 vært gjennom en større
prosess for å sikre et mest mulig presist budsjett for den enkelte virksomhet.
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R AM M E OM RÅD E H E LSE OG OM SOR G

Rammeområdet består av virksomhetene :

Bo - aktivitet og miljøtjenesten
Familie, helse og rehabilitering
Pleie og omsorg
Kommunal del av NAV

Rammeområdet har et ønske om å skifte navn t il «helse og mestring» dette på grunn av at
tjenestene ønsker å ha me stringsperspektivet i fokus, jamfør felles satsning på hverdagsmestring
som tankesett.

Mål for tjenestene :
Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommun epl anens samfunnsdel for årene 2015 - 2027, og
politisk vedtak i K - sak 43/16 , mål for helse og omsorg.

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya
kommune

Overo rdnet mål: Frøya kommune er en
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og
arbeidsgiver

H va sier kunnskapsgrunnlaget om utfordringene :
Kommunen har prioritert å ha mange plasser på sykehjem, andelen beboere i sykehjem 80 år
og over er på 84,5 %.
Ingen av rommene på sykehjemmet fyller kravet til dagens standard, - der kravet er enerom
med egne bad.
Har relativt få plasser for demente i heldøgnsomsorgen sammenlignet med andre
kommuner.

I tillegg viser statistikken at kommunen

Har økende antall so m mottar omsorgslønn og har støttekontaktordning
Yter lite/ få tilbud som omhandler aktivisering og dagtilbud - dagsenter (unntatt dagsenter for
demente)

Fokusområder:
Morgendagens omsorg/tjenester
Tjenesteutvikling
Kvalitetssikring og internkontroll

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut
fra overordnede mål

Felles mål med oppvekst:
Forplikte et tverrfaglig samarbeid
mellom oppvekst og helse og mestring

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

Overordnet mål: Alle innbyggere på
Frøya har like muligheter til en
meningsfull hverdag med høy
livskvalitet, uavhengig av sosial og
kulturell bakgrunn

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya
kommune

Overordnet mål: Frøya kommune er en
fremtidsrettet og innovativ
tjenesteyter og arbeidsgiver
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Yter lite/ få tilbud innenfor rusomsorgen
Lite/få tilbud til unge uføre/personer med særskilte behov (V TA plasser)
Har en stor gruppe som kun har sosialhjelp som eneste inntekt og at flere mottar sosiale
stønader over lengre perioder
Har et lavt kompetansenivå innen spesielle faggrupper – her nevnes spesielt innen stillinger
som har krav om videreutdanning som helsesøstertjenesten og barnevernstjenesten
Lav dekning også av høyskolegrupper som sykepleiere og vernepleiere

Dette er alle viktige momenter å ta med seg inn i planleggingen av morgendagens omsorg.

Felles utfordringsbilde:
Det stilles større krav til at rammeområdet gjennom

o Reformer og nye lover
o Behov i befolkningen
o Ny teknologi, behandling og retningslinjer (beste praksis)

Det er et økende byråkrati
o Håndtering av avtaler og samarbeid
o Krav om dokumentasjon og saksbehandling

Det er økende kostnader til
o Ressurskrevende tjenester
o Vikartjenester/vikarbyrå
o «Knapphet» i fagressurser - økt bruk av lønn/overtidsgodtgjøring
o Prisøkning på varer og tjenester
o Avlastningstilbud, støttekontakter, aktivitetstilbud, omsorgslønn

Felles satsinger:
Morgendagens omsorg /tjenester, som omhandler fremtidige løsninger for

o Heldøgnsomsorgen - Frivilligheten og pårørendeomsorgen - Velferdsteknologi og
hverdagsmestring - Rus og psykisk helse - Bemanning, kompetanse og rekruttering

Familiens hus - samarbeid oppvekst/omsorg – livsfa setenkning for å forebygge fremtidige
ressurskrevende brukere
Frisklivsarbeidet

R ammeområdets felles prioriteringer:
Drift og bemanning av nye bofelleskap for ungdommer samt avlastningsenhet & utetjenesten
Økning omsorgslønn
Akuttberedskap barnevern
Helhetlig tilbud til gruppen rus/psykisk helse
Aktiviseringstilbud – dagtilbud, type «varden» og andre dagtilbud til målgruppen
ungdommer – unge voksne og rus/psykisk helse/aktiviseringsplikt for sosialmottakere
Tidlig innsats - familiens hus – samarbeid me d oppvekst
Kompetanseheving barnevern og helsestasjonen
Kommunalt hjelpemiddellager
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R AM M E OM RÅD E KU LTU R OG NÆRI N G

Rammeområdet består av tjenestene:

Frøya kultur og kompetansesenter
(med kino)

Frøya folkebibliotek med filial Mausund

Frøyahallene inkl udert ny basishall
Frivilligsentralen

Rammeområdet kultur og næring har et ønske om å skifte navn til «kultur og idrett» . D ette
begrunnes i at det er kultur og idrett som er kjerne n i arbeidsfeltet til virksomheten , - næring dekkes
under rammeområde rådmann .

Mål for tjenestene :
Kultur og n æring jobber ut fra følgende mål i kommunepl anens samfunnsdel for årene 2015 - 2027

Andre viktige p landokumenter og erfaringer som danner grunnlaget for prioriterte satsninger innen
kultur og næring er :

Kulturplan, vedtatt 28.08.14

Revidert handlingsplan, 23.11.14, for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anlegges utvikling i
Frøya kommune 2013 – 2 017.

Prosjektet helhetlig idrettspark 2016 – 2019. vedtatt i FSK og KST.

Erfaringer fra årene 2014 – 2016 skal danne et realistisk budsjett for Frøya kultur - og
kompetansesenter .

Intern organisering i virksomheten kultur og næring knyttet til økt aktivit etsnivå. Hvordan
utnytte nåværende ressurser og samtidig gi et godt tilbud til brukerne.

Fokusområder:
Frøya er et attraktivt som bosted
Frøya er et inkluderende samfunn
Utvikle gode arene for organisert og
uorganisert aktivitet
Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud
Legge til rette for levende grender
Bygge gode idretts - og nærmiljøanlegg

Hvert tjenesteområde jobber ut
tiltaks planer ut fra overordnede mål

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og
Kultur

Overordnet mål: Frøya er et godt sted å
leve

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

Overordnet mål: Alle innbyggere på
Frøya har like muligheter til en
meningsfull hverdag med høy
livskvalitet, uavhengig av sosial og
kulturell bakgrunn
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Hva sier kunnskapsgrunnlaget :
Antall kinoforestillinger i Frøya kultur - og kompetansesenter har økt fra 2014 – 2015 fra 120
til 170 forestillinger.
Biblioteket har økt sitt besøk i folkebiblioteket fra 26 471 i 2014 til 28 000 besøkende i 2015.
Vi ser en økning i antall utlånte lydbøker og en stor nedgang i utlån på musikkinnspillinger.
Kultursektoren bruker kr. 3 603 i netto driftsutgifter pr innbygger kontra kostr agruppe 3 som
bruker kr. 2 815. Totalt (inkludert kulturskolen) bruker Frøya kr 11 377 pr innbygger kontra
kostragruppe 3 som bruker kr. 8 426 pr innbygger.
Frøya kommune er den som yter mest tilskudd til frivillige barne - og ungdomsforeninger per
lag som mottar tilskudd.
Frøya kommune har de siste årene hatt en økning i bruk av kommunale midler på
idrettsområde. Dette forklares med at Frøya kommune overtok i 2012 Frøyahallen. Fra og
med regnskapsåret 2014 føres MVA - kompensasjoner for investering i invest eringsregnskapet
og ikke i driftsregnskapet. Dette gjør forholdsvis noe utslag i netto driftsutgifter fra
regnskapsåret 2014 med kr. 2 613 i 2014 til kr. 2 829 i 2015.

Utfordringsbilde :
Utnyttelse av ressurser i helhetlig idrettspark. Fokus på samhandli ng og samspill mellom
Storhall AS – Frøyahallene – kultur - og kompetansesenter – svømmehall for å oppnå gode
tjenester og «pakker» til innbyggere, lag og foreninger, samt besøkende.

Hvordan involvere utstyrssentralen i helhetlig idrettspark?
Hvordan skal Storhall AS samarbeide og samhandle med kommunale tjenester, som skole og
barnehager?

Hvordan blir prispolitikken?
Tap av inntekter i Frøyahallene grunnet utleie til Sistranda skole.

Prioriteringer :
Igangsette intern organisering ut i fra organisasjonsarbeidet i 2016.

Tilstrebe og utvikle samarbeidet i helhetlig idrettspark i forhold til de kommunale tjenestene.

Utarbeide et realistisk budsjett for Frøya kultur - og kompetansesenter, da disposisjonsf ondet
faller bort fra drift i 2017.

Utarbeide et realistisk budsjett for Frøyahallene med bakgrunn i tapte inntekter.

Sommerjobb for ungdom.
Hjem for en 50 lapp og hjem for en 100 lapp.

Tilskudd Frøya storhall AS.
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R AM M E OM RÅD E TE K NI SK

Rammeområdet består av tjenestene

Plan og byggesak
Kart og oppmåling

Driftsavdeling

Brann og redning

Næring/Naturforvaltning/Miljø

Mål for tjenestene :
Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015 - 2027. Virksomheten
utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er
styrende.

Fokusområder:

Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov
om offentlige anskaffelser
God og effektivt saksbehandling
Redusere sykefraværet og iverksette
tiltak for oppfølging av sykemeldte
Rekruttere og ivareta gode
medarbeidere
Daglig oppfølging av økonomi i alle ledd
i virksomheten
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og
klima

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

Overordnet mål: Alle innbyggere på
Frøya har like muligheter til en
meningsfull hverdag med høy
livskvalitet, uavhengig av sosial og
kulturell bakgrunn

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima

Frøya har et rent naturmiljø som
grunnlag for en god folkehelse, et stort
naturmangfold og en trygg
matproduksjon

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring

Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya
kommune

Overordnet mål: Frøya kommune er en
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter
og arbeidsgiver
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Hva sier utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget :

Befolkningsveksten har ført til at kommunen har «vokseutfordringer» og reduksjon av drift - og
vedlikeholdsbudsjettet har medført reduksjon av vår realkapital.

Kunnskapsgrunnlaget viser at Frøya Kommune prioriterer lavest i gruppen til vedlikehold av
veg. Til sammenligning bruker Hitra kommune dobbelt så mye på halvparten av veglengden.

Stor bygge - og anleggsvirksomhet går utover oppfølging av den daglige driften og gir stor
pågang for saksbehandling både når det gjelder byggesak, plansaker, dispensasjonss aker og
delingssaker. Mangel på kapasitet blant saksbehandlere gir lite tilsyn innen byggesaker. Noen
tilsyn er gjennomført, samt at det er foretatt oppfølging av varslede ulovlighetssaker.
Kunnskapsgrunnlaget viser at Frøya Kommune har doblet antall søkna der om tiltak fra 2011
til 2015 (132 – 251) Vi ligger høyt på saksbehandlingstid og helt på grensen til fristene. Høy
aktivitet gir tidspress og jevn forventning om levering til saksbehandlere.

Virksomheten må gjennomføre tiltak for å rekruttere og behol de arbeidskraft.

Det må gis mulighet til bedre å drifte og vedlikeholde vår realkapital. Dette er svært viktig, da
vi nå sitter med en god del ny og oppgradert bygningsmasse som vil gi betydelig større
driftsutgifter som følge av nye tekniske anlegg som f.eks. ventilasjons - og varmeanlegg m.m.
Det er viktig å inkludere driftsavdelingen ved planlegging av nye bygg og eiendommer i Frøya
Kommune

Vi må se på ENØK - tiltak for å møte økning i strømprisene, satse må alternative varmekilder
ved f. eks varmepumper og framforhandle nye strømavtaler. Kunnskapsgrunnlaget viser at
Frøya skiller seg ut med en god del høyere energikostnader til skolebygg og idrettsbygg
sammenlignet med andre tilsvarende kommuner og snitt i Sør Trøndelag. Det er ett betydelig
overforbruk i strøm tilknyttet budsjett på teknisk.

Personalressursene må tilpasses det økte ansvar man har for å drifte og vedlikeholde bygg og
kommunaltekniske anlegg, også de nye anleggene og områdene som er blitt utbygd de siste
årene, og de som bygges. Ser vi n ærmere på renholdskostnadene i kunnskapsgrunnlaget
viser de at de pr kvm er betydelige, spesielt på skoler og idrettsbygg. For 2017 er vi nødt til å
utvide for renhold på ny brannstasjon og i Frøyahallen (utvidelse av areal). Vi bør utfordre
oss selv på å se om vi gjør renhold for ofte eller om det er arealer som kan renholdes med
lengre mellomrom.

Det er en økning i driftsutgifter for kommunale bygg uten inndekning i budsjett
(serviceavtaler, renovasjon og kommunale gebyr). Ser vi på vedlikehold av byg g, ligger vi godt
over gjennomsnittet vedrørende kostander pr kvm sammenlignet med andre kommuner og
Sør Trøndelag i gjennomsnitt. Spesielt gjelder dette førskolebygg, administrasjonslokaler og
skolebygg. Vi har også økte kostnader til renovasjon og kommun ale gebyr. Tallene i
kunnskapsgrunnlaget viser at vi har over landsgjennomsnittet areal kommunale bygg pr
innbygger.

En innføring av nødnett med helårsvirkning fra 2016 og økning av antall utrykninger pr år,
som følge av at brann og redning rykker ut på flere typer oppdrag, gir betydelig økning i
kostnader for drift av Frøya brannvesen.
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P rioriteringer drift:

Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som
kommunen har som en vekstkommune. Kjøpe tjenester der kommunen ikke har kapasitet.

Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at realkapitalen ikke
reduseres. Dette må skje via økt bemanning innen vår egen vedlikeholdsavdeling, samt kjøp
av tjenester.

Fokus på næringsutvikling og behov for boligområder for å tilfredsstille de krav som
innbyggerne og næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur.
Med den økte befolkningen og utbyggingen som pågår, samt større og utvidete innsatskrav
til brann - og redningstjenesten må det stilles mid ler til disposisjon for etterutdanning og
obligatorisk deltidsutdanning til brannmannskapene.

Se på muligheter for effektivisering av oppgaver innen drift og vedlikehold som gir besparelse
på bunnlinja.

P rioriteringer investeringer :

Videreføring av til takene for utbygging av vårt vannledningsnett. Dette inkluderer flere nye
høydebasseng, utvidelse av anlegget på Kjerkdalsvatnet og ny vannledning (ringledning)
Sistranda – Nordskaget, fordelt på 3 etapper.
Fullføre arbeidet med ny kloakkrammeplan med til tak for å redusere direkteutslipp uten
rensing.

Avløpsutbygging for store deler av Frøya i kommende år. Dette omfatter og inkluderer
renseanlegg, nye avløpsanlegg og sanering av gamle avløpsanlegg.

Oppgradering av kommunenes kaier og tilrettelegging for be dre utnyttelse av disse

Utbedre og asfaltere det kommunale vegnettet, inkludert trafikksikkerhetstiltak.
Kjøp av arealer til etablering av «Morgendagens omsorg» på Frøya. Ivareta (prosjektledelse)
prosjektering og anskaffelser til prosjektet.
Morgendagens omsorg – utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
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Rapportmal: Budsjettskjema 1A - 4. november 2016 kl 12.02 - Side  

 

- 
Budsjettskjema 1A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

- 

- 

 Frøya  

- 

Skatt på inntekt og formue  -150 319 000 -153 715 196 -155 991 336 -156 419 135 

- 

Ordinært rammetilskudd  -130 156 571 -130 156 571 -130 156 571 -130 156 571 

- 

Skatt på eiendom  -4 275 000 -4 275 000 -4 275 000 -4 275 000 

- 

Andre direkte eller indirekte skatter  0 0 0 0 

- 

Andre generelle statstilskudd  -1 140 000 -1 140 000 -1 140 000 -1 140 000 

- 

Sum frie disponible inntekter  -285 890 571 -289 286 767 -291 562 907 -291 990 706 

- 

Renteinntekter og utbytte  -7 293 577 -7 293 577 -7 293 577 -7 293 577 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000 

- 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  13 113 342 14 215 138 14 961 758 15 056 557 

- 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 

- 

Avdrag på lån  26 501 534 28 111 234 29 640 754 29 973 754 

- 

Netto finansinntekter/-utgifter  25 321 299 28 032 795 30 308 935 30 736 734 

- 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 

- 

Til bundne avsetninger  973 489 973 489 973 489 973 489 

- 

Til ubundne avsetninger  1 880 485 1 880 485 1 880 485 1 880 485 

- 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  0 0 0 0 

- 

Bruk av ubundne avsetninger  -4 692 457 -1 592 457 -1 092 457 -1 092 457 

- 

Bruk av bundne avsetninger  -1 114 239 -1 114 239 -1 114 239 -1 114 239 

- 

Netto avsetninger  -2 952 722 147 278 647 278 647 278 

- 

Overført til investeringsbudsjettet  0 0 0 0 

- 

Til fordeling drift  -263 521 994 -261 106 694 -260 606 694 -260 606 694 

- 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  263 521 994 261 106 694 260 606 694 260 606 694 

- 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 0 0 

 



Frøya kommune Rådmannens forslag – Drift, 2017-2020 

 

Rapportmal: Budsjettskjema 1B - 4. november 2016 kl 12.09 - Side  

 

- 
Budsjettskjema 1B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

- 

- 

 1000 Folkevalgte  

- 

Utgifter  4 460 527 4 460 527 4 460 527 4 460 527 

- 

Inntekter  -69 816 -69 816 -69 816 -69 816 

- 

Netto  4 390 711 4 390 711 4 390 711 4 390 711 

- 

- 

 1100 Rådmannskontor  

- 

Utgifter  59 557 907 57 557 907 57 557 907 57 557 907 

- 

Inntekter  -2 385 901 -2 385 901 -2 385 901 -2 385 901 

- 

Netto  57 172 006 55 172 006 55 172 006 55 172 006 

- 

- 

 2100 Dyrøy oppvekstssenter  

- 

Utgifter  5 031 148 5 031 148 5 031 148 5 031 148 

- 

Inntekter  -457 820 -457 820 -457 820 -457 820 

- 

Netto  4 573 328 4 573 328 4 573 328 4 573 328 

- 

- 

 2200 Mausund skole/SFO/barnehage  

- 

Utgifter  4 848 483 4 848 483 4 848 483 4 848 483 

- 

Inntekter  -253 400 -253 400 -253 400 -253 400 

- 

Netto  4 595 083 4 595 083 4 595 083 4 595 083 

- 

- 

 2300 Nabeita oppvekstsenter  

- 

Utgifter  16 541 230 16 541 230 16 541 230 16 541 230 

- 

Inntekter  -2 661 483 -2 661 483 -2 661 483 -2 661 483 

- 

Netto  13 879 747 13 879 747 13 879 747 13 879 747 

- 

- 

 2400 Nordskag oppvekstssenter   

- 

Utgifter  10 146 409 10 146 409 10 146 409 10 146 409 

- 

Inntekter  -1 176 362 -1 176 362 -1 176 362 -1 176 362 

- 

Netto  8 970 047 8 970 047 8 970 047 8 970 047 

- 

- 

 2500 Sistranda skole  

- 

Utgifter  28 261 670 28 261 670 28 261 670 28 261 670 

- 

Inntekter  -1 020 045 -1 020 045 -1 020 045 -1 020 045 

- 

Netto  27 241 625 27 241 625 27 241 625 27 241 625 

- 
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- 
Budsjettskjema 1B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

- 

 2600 Sørburøy barne/ung.skole  

- 

Utgifter  2 089 840 2 089 840 2 089 840 2 089 840 

- 

Inntekter  -113 786 -113 786 -113 786 -113 786 

- 

Netto  1 976 054 1 976 054 1 976 054 1 976 054 

- 

- 

 2800 Nesset barnehage  

- 

Utgifter  8 198 001 8 198 001 8 198 001 8 198 001 

- 

Inntekter  -1 561 891 -1 561 891 -1 561 891 -1 561 891 

- 

Netto  6 636 110 6 636 110 6 636 110 6 636 110 

- 

- 

 2900 Frøya kulturskole  

- 

Utgifter  4 061 905 4 061 905 4 061 905 4 061 905 

- 

Inntekter  -490 700 -490 700 -490 700 -490 700 

- 

Netto  3 571 205 3 571 205 3 571 205 3 571 205 

- 

- 

 3100 Familie, Helse og Rehab  

- 

Utgifter  23 590 221 23 590 221 23 590 221 23 590 221 

- 

Inntekter  -5 102 761 -5 102 761 -5 102 761 -5 102 761 

- 

Netto  18 487 460 18 487 460 18 487 460 18 487 460 

- 

- 

 3200 Barnevern  

- 

Utgifter  8 081 538 8 081 538 8 081 538 8 081 538 

- 

Inntekter  -1 452 386 -1 452 386 -1 452 386 -1 452 386 

- 

Netto  6 629 152 6 629 152 6 629 152 6 629 152 

- 

- 

 3300 NAV Sosialtjenesten  

- 

Utgifter  7 086 127 7 086 127 7 086 127 7 086 127 

- 

Inntekter  -2 442 307 -2 442 307 -2 442 307 -2 442 307 

- 

Netto  4 643 820 4 643 820 4 643 820 4 643 820 

- 

- 

 3400 Pleie og omsorg  

- 

Utgifter  76 552 752 76 552 752 76 552 752 76 552 752 

- 

Inntekter  -18 992 214 -18 992 214 -18 992 214 -18 992 214 

- 

Netto  57 560 538 57 560 538 57 560 538 57 560 538 

- 

- 

 3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten  

- 

Utgifter  34 298 234 34 298 234 34 298 234 34 298 234 
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- 
Budsjettskjema 1B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

- 

Inntekter  -14 032 441 -14 032 441 -14 032 441 -14 032 441 

- 

Netto  20 265 793 20 265 793 20 265 793 20 265 793 

- 

- 

 4100 Kultur  

- 

Utgifter  10 669 661 10 254 361 9 754 361 9 754 361 

- 

Inntekter  -4 346 663 -4 346 663 -4 346 663 -4 346 663 

- 

Netto  6 322 998 5 907 698 5 407 698 5 407 698 

- 

- 

 5100 Tekniske tjenester  

- 

Utgifter  40 859 034 40 859 034 40 740 796 40 740 796 

- 

Inntekter  -18 059 514 -18 059 514 -17 941 276 -17 941 276 

- 

Netto  22 799 520 22 799 520 22 799 520 22 799 520 

- 

- 

 5200 VAR-områder  

- 

Utgifter  20 277 457 20 277 457 19 922 744 19 922 744 

- 

Inntekter  -21 730 365 -21 730 365 -21 375 652 -21 375 652 

- 

Netto  -1 452 908 -1 452 908 -1 452 908 -1 452 908 

- 

- 

 5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen  

- 

Utgifter  783 500 783 500 783 500 783 500 

- 

Inntekter  -1 565 850 -1 565 850 -1 565 850 -1 565 850 

- 

Netto  -782 350 -782 350 -782 350 -782 350 

- 

- 

 5400 Brannvesen  

- 

Utgifter  4 274 525 4 274 525 4 274 525 4 274 525 

- 

Inntekter  -229 470 -229 470 -229 470 -229 470 

- 

Netto  4 045 055 4 045 055 4 045 055 4 045 055 

- 

- 

 8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter  

- 

Utgifter  18 572 100 18 572 100 18 572 100 18 572 100 

- 

Inntekter  -26 575 100 -26 575 100 -26 575 100 -26 575 100 

- 

Netto  -8 003 000 -8 003 000 -8 003 000 -8 003 000 

- 

 
 



Frøya kommune, Frøya: Rådmannens forslag – Investering, 2017-2020 

Rapportmal: Budsjettskjema 2A - 4. november 2016 kl 12.18 - Side  

 

B 
Budsjettskjema 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

- 

- 

 Frøya  

- 

Investeringer i anleggsmidler  93 208 500 147 123 500 60 000 000 44 000 000 

- 

Utlån og forskutteringer  0 0 0 0 

- 

Kjøp av aksjer og andeler  0 0 0 0 

- 

Avdrag på lån  0 0 0 0 

- 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 

- 

Avsetninger  0 0 0 0 

- 

Årets finansieringsbehov  93 208 500 147 123 500 60 000 000 44 000 000 

- 

Bruk av lånemidler  -74 510 000 -133 718 800 -56 900 000 -40 900 000 

- 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0 0 

- 

Tilskudd til investeringer  0 0 0 0 

- 

Kompensasjon for merverdiavgift  -6 198 500 -11 404 700 -1 100 000 -1 100 000 

- 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  0 0 0 0 

- 

Andre inntekter  0 0 0 0 

- 

Sum ekstern finansiering  -80 708 500 -145 123 500 -58 000 000 -42 000 000 

- 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 

- 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

- 

Bruk av avsetninger  -12 500 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

- 

Sum finansiering  -93 208 500 -147 123 500 -60 000 000 -44 000 000 

- 

Udekket/udisponert  0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2B 

 

 ---- 
 

År - 2017 2018 2019 2020 

 

Valgte tiltak 

- 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan  
 

27 528 500 18 500 000 14 500 000 9 500 000 

    551311 Kommunale bygg - investeringer 
 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag 
 

43 200 207 980 370 600 531 060 

    551319 Rehabilitering eternittledninger 
 

1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551326 Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda 

2016 

 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551327 Kommunale kaier - investeringer 
 

1 000 000 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 51 995 81 850 80 770 

    551328 Trafikksikkerhetstiltak 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551330 Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551330 Rehabilitering høydebasseng 2016 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 82 390 81 310 80 230 

    551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet 
 

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 320 16 478 16 262 16 046 

    551352 Bygging av vei Midtsian - Yttersian 
 

0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 32 400 123 585 121 965 

    551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk 
 

1 200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

12 960 72 948 71 652 70 356 

    551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-

prosjektering 2016 

 
400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

    551375 Nytt høydebasseng - Bergheia 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 
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    551383 Utbedring tak Sletta kirke 
 

416 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 616 31 611 31 049 30 488 

    551391 Flytekai Inntian 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 375 18 997 18 660 18 322 

    551393 Digitalisering av arkiv - komplettering 

delingsarkiv og planarkiv 

 
800 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

8 640 79 984 78 256 76 528 

    551400 Bygging av kommunale utleieboliger 
 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

67 500 324 969 579 063 762 282 

    551404 Innkjøp elevpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

- 

Usorterte tiltak 
 

65 680 000 128 623 500 45 500 000 34 500 000 

    Ny flishugger 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 19 996 19 564 19 132 

    551317 Infrastruktur sentrumsområder 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

54 000 303 950 298 550 293 150 

    551343 Hålahauan boligfelt 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 41 195 40 655 40 115 

    551358 Liggekai Sistranda 
 

0 21 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 232 200 885 693 874 083 

    551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget 
 

7 000 000 14 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551367 Rehabilitering av taket på Sula kapell 
 

1 600 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 121 580 119 420 117 260 

    551371 Rehabilitering Froan kapell 
 

0 800 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 10 800 60 790 59 710 

    551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva 
 

10 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551378 Universell utforming Hallaren, Titran og Sula 

kapell 

 
400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

    551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 
 

6 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551430 Morgendagens omsorg - Utbygging 24 

sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger 

 
0 20 556 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 222 005 846 805 835 705 

    551431 Gjetøy bru 
 

1 250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

13 500 75 988 74 638 73 288 
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    551432 Asfalt Fillingsneset 
 

8 125 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

87 750 493 919 485 144 476 369 

    551433 Asfalt Stølan 
 

0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 27 000 151 975 149 275 

    551434 Varmesentral Mausund skole 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 199 960 195 640 191 320 

    551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya 

sykehjem 

 
417 500 367 500 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 509 45 711 77 583 75 887 

    551436 Digital informasjon i hallene 
 

0 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 1 080 17 836 17 404 

    551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 
 

600 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
 

6 480 108 096 123 340 138 152 

    551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 
 

437 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 725 43 742 42 796 41 852 

    551439 Hovedplan vann 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551441 Nytt høydebasseng Sistranda 
 

0 8 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551442 Nytt høydebasseng Nordskaget 
 

0 0 9 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551443 Nytt høydebasseng Olaheia 
 

0 0 0 8 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda 
 

5 000 000 27 300 000 8 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551446 Avløpsrenseanlegg Hamarvika 
 

0 8 000 000 13 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt 
 

900 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551448 Nytt avløpsanlegg Nesset - del 1 og del 2 
 

0 6 000 000 7 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551449 Sanering avløpsanlegg Flatval, del 1 
 

0 5 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551450 Nytt avløpsanlegg Måsøval 
 

0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 



Frøya Kommune - Rådmannens forslag – Investering 2017-2020  

4. november 2016 kl 09.33 - Side  

    551451 Nytt avløpsanlegg Valen 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551452 Sanering avløpsanlegg Sula 
 

0 0 6 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551453 Sanering avløpsanlegg Dyrøya 
 

0 0 0 13 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551454 Nytt avløpsanlegg Sandvika 
 

0 0 0 2 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551455 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 
 

0 0 0 3 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 

avløpsanlegg 

 
3 500 000 6 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551457 Sanering av avløpsanlegg Mausund 
 

0 0 0 6 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551458 Saneringsplan spredt avløp 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551460 Overtakelse Hamarvik Vassverk 
 

0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 
 

500 000 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 25 998 40 926 40 386 

    551464 Sistien 
 

800 000 800 000 800 000 800 000 

        Renter og avdrag 
 

8 640 41 596 74 120 106 212 

    551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset 

barnehage 

 
100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 6 079 5 971 5 863 

    551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
 

1 080 18 916 36 320 53 292 

    551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter 
 

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 700 15 198 14 928 14 658 

    551472 Dyrøy oppvekstsenter - Ny varmesentral som 

erstatning for oljefyring 

 
0 2 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 21 600 121 580 119 420 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan  
     

    551308 Sykesenger 2016 
 

100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 18 916 35 240 34 376 

    551326 Avløpsutbygging 
 

3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 
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        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551329 Asfaltering kommunale veier 2016 
 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 71 590 131 300 179 130 

    551347 Varmesentral sjøvannsledning Sistranda 2016 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

54 000 499 900 489 100 478 300 

    551362 Kvalitetsheving DEK 2016 
 

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 375 12 874 12 704 12 536 

    551364 Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-

Skarpneset-Nordskag 2016 

 
10 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

- 

Usorterte tiltak 
     

    551394 Utvidelse Kjerkdalsvatnet RA - Del 2 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551459 Vannledning Sistranda-Nordskaget del 3, 

Skarpneset-Nordskaget 

 
0 14 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

    551461 Ny sjøkabel mellom Nesset og Nordskag 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

54 000 303 950 298 550 293 150 

    551462 Riving av tilbygg - gamle Kystmiljø på Kvisten 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 12 158 11 942 11 726 

    551468 Nye lekeapparat og sykkelløype Nabeita 
 

150 000 150 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 12 698 21 940 21 508 

    551469 Arbeidspulter lærere Sistranda 
 

100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 11 078 19 780 19 348 

    551470 Innkjøp av iPad, klassesett 20 stk. 
 

100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 18 916 35 240 34 376 

    551471 Prosjektleder investeringer 
 

650 000 650 000 650 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag -
Investering
---- ----

- -

2017 2018 2019 2020
-

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum investeringer fra nye tiltak 93 208 500 147 123 500 60 000 000 44 000 000

Sum fond -12 500 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0

Sum lån -74 510 000 -133 718 800 -56 900 000 -40 900 000

Sum tilskudd 0 0 0 0

Sum annet -6 198 500 -11 404 700 -1 100 000 -1 100 000

Netto finansiering 0 0 0 0

Sum renter og avdrag 440 235 3 151 731 5 427 871 5 855 670

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Netto driftskonsekvenser 440 235 3 151 731 5 427 871 5 855 670
-

Valgte tiltak
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 27 528 500 18 500 000 14 500 000 9 500 000

    551311 Kommunale bygg - investeringer 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

        Renter og avdrag 43 200 207 980 370 600 531 060

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551319 Rehabilitering eternittledninger 1 500 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551326 Opprydding kommunale
avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda 2016

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551327 Kommunale kaier - investeringer 1 000 000 1 000 000 0 0

        Renter og avdrag 10 800 51 995 81 850 80 770

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551328 Trafikksikkerhetstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551330 Kummer, høydebasseng og ledningsnett 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551330 Rehabilitering høydebasseng 2016 3 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 2 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 21 600 82 390 81 310 80 230

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet 400 000 0 0 0

        Renter og avdrag 4 320 16 478 16 262 16 046

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551352 Bygging av vei Midtsian - Yttersian 0 3 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 32 400 123 585 121 965

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
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    551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk 1 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 12 960 72 948 71 652 70 356

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-prosjektering
2016

400 000 0 0 0

        Renter og avdrag 5 400 30 395 29 855 29 315

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551375 Nytt høydebasseng - Bergheia 2 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551383 Utbedring tak Sletta kirke 416 000 0 0 0

        Renter og avdrag 5 616 31 611 31 049 30 488

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551391 Flytekai Inntian 312 500 0 0 0

        Renter og avdrag 3 375 18 997 18 660 18 322

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og
planarkiv

800 000 0 0 0

        Renter og avdrag 8 640 79 984 78 256 76 528

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551400 Bygging av kommunale utleieboliger 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0

        Renter og avdrag 67 500 324 969 579 063 762 282

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551404 Innkjøp elevpcer 500 000 500 000 500 000 500 000

        Renter og avdrag 5 400 94 580 181 600 266 460

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Usorterte tiltak 65 680 000 128 623 500 45 500 000 34 500 000

    Ny flishugger 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 2 160 19 996 19 564 19 132

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551317 Infrastruktur sentrumsområder 5 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 54 000 303 950 298 550 293 150

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551343 Hålahauan boligfelt 1 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 10 800 41 195 40 655 40 115

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551358 Liggekai Sistranda 0 21 500 000 0 0

        Renter og avdrag 0 232 200 885 693 874 083

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget 7 000 000 14 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551367 Rehabilitering av taket på Sula kapell 1 600 000 0 0 0

        Renter og avdrag 21 600 121 580 119 420 117 260

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551371 Rehabilitering Froan kapell 0 800 000 0 0

        Renter og avdrag 0 10 800 60 790 59 710

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva 10 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0
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        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551378 Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kapell 400 000 0 0 0

        Renter og avdrag 5 400 30 395 29 855 29 315

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 6 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551430 Morgendagens omsorg - Utbygging 24
sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger

0 20 556 000 0 0

        Renter og avdrag 0 222 005 846 805 835 705

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551431 Gjetøy bru 1 250 000 0 0 0

        Renter og avdrag 13 500 75 988 74 638 73 288

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551432 Asfalt Fillingsneset 8 125 000 0 0 0

        Renter og avdrag 87 750 493 919 485 144 476 369

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551433 Asfalt Stølan 0 2 500 000 0 0

        Renter og avdrag 0 27 000 151 975 149 275

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551434 Varmesentral Mausund skole 2 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 21 600 199 960 195 640 191 320

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 417 500 367 500 0 0

        Renter og avdrag 4 509 45 711 77 583 75 887

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551436 Digital informasjon i hallene 0 100 000 0 0

        Renter og avdrag 0 1 080 17 836 17 404

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 600 000 100 000 100 000 100 000

        Renter og avdrag 6 480 108 096 123 340 138 152

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 437 500 0 0 0

        Renter og avdrag 4 725 43 742 42 796 41 852

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551439 Hovedplan vann 1 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551441 Nytt høydebasseng Sistranda 0 8 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551442 Nytt høydebasseng Nordskaget 0 0 9 000 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551443 Nytt høydebasseng Olaheia 0 0 0 8 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0



4. november 2016 kl 13.43 - Side 4

Frøya Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag - Investering

    551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 5 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda 5 000 000 27 300 000 8 000 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551446 Avløpsrenseanlegg Hamarvika 0 8 000 000 13 000 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt 900 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551448 Nytt avløpsanlegg Nesset - del 1 og del 2 0 6 000 000 7 000 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551449 Sanering avløpsanlegg Flatval, del 1 0 5 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551450 Nytt avløpsanlegg Måsøval 0 2 500 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551451 Nytt avløpsanlegg Valen 2 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551452 Sanering avløpsanlegg Sula 0 0 6 000 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551453 Sanering avløpsanlegg Dyrøya 0 0 0 13 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551454 Nytt avløpsanlegg Sandvika 0 0 0 2 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551455 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 0 0 0 3 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt
avløpsanlegg

3 500 000 6 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551457 Sanering av avløpsanlegg Mausund 0 0 0 6 000 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551458 Saneringsplan spredt avløp 1 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551460 Overtakelse Hamarvik Vassverk 0 1 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 500 000 500 000 0 0
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        Renter og avdrag 5 400 25 998 40 926 40 386

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551464 Sistien 800 000 800 000 800 000 800 000

        Renter og avdrag 8 640 41 596 74 120 106 212

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset
barnehage

100 000 0 0 0

        Renter og avdrag 1 080 6 079 5 971 5 863

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 100 000 100 000 100 000 100 000

        Renter og avdrag 1 080 18 916 36 320 53 292

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter 250 000 0 0 0

        Renter og avdrag 2 700 15 198 14 928 14 658

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551472 Dyrøy oppvekstsenter - Ny varmesentral som
erstatning for oljefyring

0 2 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 21 600 121 580 119 420

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 

    551308 Sykesenger 2016 100 000 100 000 0 0

        Renter og avdrag 1 080 18 916 35 240 34 376

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551326 Avløpsutbygging 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551329 Asfaltering kommunale veier 2016 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0

        Renter og avdrag 10 800 71 590 131 300 179 130

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551347 Varmesentral sjøvannsledning Sistranda 2016 5 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 54 000 499 900 489 100 478 300

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551362 Kvalitetsheving DEK 2016 250 000 0 0 0

        Renter og avdrag 3 375 12 874 12 704 12 536

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551364 Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-
Nordskag 2016

10 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Usorterte tiltak

    551394 Utvidelse Kjerkdalsvatnet RA - Del 2 5 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551459 Vannledning Sistranda-Nordskaget del 3, Skarpneset-
Nordskaget

0 14 000 000 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551461 Ny sjøkabel mellom Nesset og Nordskag 5 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 54 000 303 950 298 550 293 150
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        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551462 Riving av tilbygg - gamle Kystmiljø på Kvisten 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 2 160 12 158 11 942 11 726

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551468 Nye lekeapparat og sykkelløype Nabeita 150 000 150 000 0 0

        Renter og avdrag 1 620 12 698 21 940 21 508

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551469 Arbeidspulter lærere Sistranda 100 000 100 000 0 0

        Renter og avdrag 1 080 11 078 19 780 19 348

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551470 Innkjøp av iPad, klassesett 20 stk. 100 000 100 000 0 0

        Renter og avdrag 1 080 18 916 35 240 34 376

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    551471 Prosjektleder investeringer 650 000 650 000 650 000 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag -
Drift
---- ----

- -

2017 2018 2019 2020
-

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -2 852 606 -1 752 606 -1 752 606 -1 752 606

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 440 235 3 151 731 5 427 871 5 855 670

Valgte driftstiltak 2 412 371 -1 399 125 -3 675 265 -4 103 064

Over-/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0
-

Valgte tiltak
-

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 440 235 3 151 731 5 427 871 5 855 670

    Rådmannens forslag - Investering 440 235 3 151 731 5 427 871 5 855 670
-

1100 Rådmannskontor 160 000 160 000 160 000 160 000

    Salgs- og skjenkekontroller 60 000 60 000 60 000 60 000

        Offentlig servicekontor (1103) 60 000 60 000 60 000 60 000

    Skolefrukt 100 000 100 000 100 000 100 000

        Strategi og utvikling (1120) 100 000 100 000 100 000 100 000

    111302 IKT anskaffelser - ansatte pc m.m. 0 0 0 0

        IKT (1102) 0 0 0 0
-

2900 Frøya kulturskole 175 000 175 000 175 000 175 000

    Uavhengig av salg av tjenester 175 000 175 000 175 000 175 000

        Frøya kulturskole (2900) 175 000 175 000 175 000 175 000
-

3200 Barnevern 140 000 140 000 140 000 140 000

    Akuttberedskap barneverntjenesten 140 000 140 000 140 000 140 000

        Barnevern (3200) 140 000 140 000 140 000 140 000
-

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 168 160 168 160 168 160 168 160

    Omsorgslønn - økning av budsjettrammen 168 160 168 160 168 160 168 160

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 168 160 168 160 168 160 168 160
-

4100 Kultur 415 300 0 0 0

    Tilskudd Frøya Storhall AS 0 0 0 0

        Kultur (4100) 0 0 0 0

    410013 Hjem for en 50-lapp 30 000 0 0 0

        Kultur (4100) 30 000 0 0 0

    410014 Hjem for en 100-lapp 70 000 0 0 0

        Frivilligsentralen (4102) 70 000 0 0 0

    410016 Sommerjobb for ungdom 315 300 0 0 0

        Frivilligsentralen (4102) 315 300 0 0 0
-

5100 Tekniske tjenester 953 911 953 911 953 911 953 911

    Brann og redning - nødnett 400 000 400 000 400 000 400 000

        Tekniske tjenester (5100) 400 000 400 000 400 000 400 000

    Brøyteberedskap 2016 100 711 100 711 100 711 100 711

        Tekniske tjenester (5100) 100 711 100 711 100 711 100 711

    Frøyahallen - utvidet stilling renhold 98 193 98 193 98 193 98 193

        Tekniske tjenester (5100) 98 193 98 193 98 193 98 193

    Ny vedlikeholdsarbeider 2016 314 722 314 722 314 722 314 722

        Tekniske tjenester (5100)
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314 722 314 722 314 722 314 722

    Renhold brannstasjon Siholmen 40 285 40 285 40 285 40 285

        Tekniske tjenester (5100) 40 285 40 285 40 285 40 285
-

5200 VAR-områder 0 0 0 0

    Ny saksbehandler for kontroll og tilsyn byggesak, vann og
avløp

0 0 0 0

        Tekniske tjenester (5100) 0 0 0 0

        VAR-områder (5200) 0 0 0 0
-

5400 Brannvesen 400 000 400 000 400 000 400 000

    Økte driftsutgifter brann 400 000 400 000 400 000 400 000

        Brannvesen (5400) 400 000 400 000 400 000 400 000
-

8000 Frie inntekter. 0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135

    Økte skatteinnteter 2018 - 2020 0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135

        Frie inntekter. (8000) 0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

1100 Rådmannskontor

    Bolig- og tilflyttingskontor 50 000 50 000 50 000 50 000

        Offentlig servicekontor (1103) 50 000 50 000 50 000 50 000

    Drift Bredbånd hele Frøya kommune 150 000 150 000 150 000 150 000

        IKT (1102) 150 000 150 000 150 000 150 000

    Etablering VDSL Titran 50 000 0 0 0

        Strategi og utvikling (1120) 50 000 0 0 0

    Fri anleggsleie for barn og unge 500 000 500 000 500 000 500 000

        Strategi og utvikling (1120) 500 000 500 000 500 000 500 000

    Inventar 60 000 60 000 60 000 60 000

        Offentlig servicekontor (1103) 60 000 60 000 60 000 60 000

    Kompetanseheving IKT 50 000 50 000 50 000 50 000

        IKT (1102) 50 000 50 000 50 000 50 000

    Miljørettet helsevern 300 000 300 000 300 000 300 000

        Strategi og utvikling (1120) 300 000 300 000 300 000 300 000

    Reduksjon av inntekter tenkt til INFOLAND -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

        Offentlig servicekontor (1103) -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

    Sporadisk bistand konsulenter 150 000 15 000 150 000 150 000

        IKT (1102) 150 000 15 000 150 000 150 000

    Økning driftsutgifter IKT 0 0 0 0

        IKT (1102) 0 0 0 0

    Økning kommunale tjenestebiler 100 000 100 000 100 000 100 000

        Offentlig servicekontor (1103) 100 000 100 000 100 000 100 000

    Økning Servicevert 30% 176 244 176 244 176 244 176 244

        Offentlig servicekontor (1103) 176 244 176 244 176 244 176 244

    Økning skjenkekontroller 60 000 60 000 60 000 60 000

        Offentlig servicekontor (1103) 60 000 60 000 60 000 60 000

    551403 IKT anskaffelser-ansatte pc m.m. 0 0 0 0

        IKT (1102) 0 0 0 0
-

2400 Nordskag oppvekstssenter 

    Økning av stillingshjemler for barnehagen 1 334 421 1 334 421 1 334 421 1 334 421

        Nordskag oppvekstssenter (2400) 1 334 421 1 334 421 1 334 421 1 334 421
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    Økt assistentstilling i skolen 692 388 692 388 692 388 692 388

        Nordskag oppvekstssenter (2400) 692 388 692 388 692 388 692 388
-

2500 Sistranda skole

    Nye låsbare skap og hyller 35 000 35 000 0 0

        Sistranda skole (2500) 35 000 35 000 0 0
-

2800 Nesset barnehage

    Tiltak rundt støyhemming 70 000 0 0 0

        Nesset barnehage (2800) 70 000 0 0 0
-

2900 Frøya kulturskole

    Regulativbestemte tillegg 50 356 50 356 50 356 50 356

        Frøya kulturskole (2900) 50 356 50 356 50 356 50 356
-

3100 Familie, Helse og Rehab

    Styrking av skolehelsetjenesten 60% 428 022 428 022 428 022 428 022

        Helsestasjon/jordmortjeneste (3103) 428 022 428 022 428 022 428 022

    Styrking kompetanse Helsestasjonen 906 399 906 399 0 0

        Helsestasjon/jordmortjeneste (3103) 906 399 906 399 0 0
-

3200 Barnevern

    Ekstern veiledning barnevern 60 000 60 000 60 000 60 000

        Barnevern (3200) 60 000 60 000 60 000 60 000

    Familiekonsulent 100% 604 266 604 266 604 266 604 266

        Barnevern (3200) 604 266 604 266 604 266 604 266
-

3300 NAV Sosialtjenesten

    Fagsystem flyktningetjenesten 100 000 0 0 0

        NAV Flyktningtjenesten (3302) 100 000 0 0 0

    Veileder boligsosialt arbeid 629 444 629 444 629 444 629 444

        NAV Sosialtjenesten  (3300) 629 444 629 444 629 444 629 444

    Øke stilling gjeldsrådgiver 314 722 314 722 314 722 314 722

        NAV Sosialtjenesten  (3300) 314 722 314 722 314 722 314 722
-

3400 Pleie og omsorg

    Demensteam 50 000 50 000 50 000 50 000

        Pleie og omsorg (3400) 50 000 50 000 50 000 50 000

    Livsglede for eldre 100 000 100 000 100 000 100 000

        Pleie og omsorg (3400) 100 000 100 000 100 000 100 000
-

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten

    Dagsenter Strandkanten - behov for et driftsbudsjett 808 753 808 753 808 753 808 753

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 808 753 808 753 808 753 808 753

    Dagsenter Strandkanten - dagsenteransvarlig 100% stilling
miljøterapeut

0 0 0 0

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 0 0 0 0

    Kompetanseheving - rekrutteringstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 100 000 100 000 100 000 100 000

    Utetjenesten - 100% stilling miljøterapeut 708 753 708 753 708 753 708 753

        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 708 753 708 753 708 753 708 753
-

4100 Kultur

    Idrettskonsulent 50 % stilling 314 722 314 722 314 722 314 722

        Kultur (4100) 314 722 314 722 314 722 314 722
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    Leasing av transportmiddel 70 000 70 000 70 000 70 000

        Frøya kultur- og kompetansesenter (4200) 70 000 70 000 70 000 70 000

    Ny steam oppvaskmaskin 40 000 0 0 0

        Frivilligsentralen (4102) 40 000 0 0 0

    Nye bord til kafeteria og møterommene 60 000 0 0 0

        Frøyahallen (4101) 60 000 0 0 0

    Oppgradering av utstyr i kjøkken 30 000 30 000 30 000 30 000

        Frøyahallen (4101) 30 000 30 000 30 000 30 000

    Oppgradering av utstyr i svømmehallen for vannlek 50 000 30 000 30 000 30 000

        Frøyahallen (4101) 50 000 30 000 30 000 30 000

    Utskifting av lysutstyr i amfiet 40 000 40 000 40 000 40 000

        Frøyahallen (4101) 40 000 40 000 40 000 40 000

    Videreutvikling av opplevelsessenter-ny stilling 1 258 888 1 258 888 1 258 888 1 258 888

        Frøya kultur- og kompetansesenter (4200) 1 258 888 1 258 888 1 258 888 1 258 888

    Økning av stilling lydtekniker 88 122 88 122 88 122 88 122

        Frøya kultur- og kompetansesenter (4200) 88 122 88 122 88 122 88 122

    2 datamaskiner 20 000 0 0 0

        Biblioteket (4103) 20 000 0 0 0

    2 hyller for bøker 50 000 0 0 0

        Biblioteket (4103) 50 000 0 0 0

    2 skannere til strekkode 12 000 0 0 0

        Biblioteket (4103) 12 000 0 0 0
-

5100 Tekniske tjenester

    Prosjektstilling 25 % - Kirken 136 630 136 630 0 0

        Tekniske tjenester (5100) 136 630 136 630 0 0

    Reduserte gebyr byggesak 500 000 500 000 500 000 500 000

        Tekniske tjenester (5100) 500 000 500 000 500 000 500 000

    Reduserte inntekter kart og oppmåling 200 000 200 000 200 000 200 000

        Tekniske tjenester (5100) 200 000 200 000 200 000 200 000

    Teknisk vakt 2016 201 422 201 422 201 422 201 422

        Tekniske tjenester (5100) 201 422 201 422 201 422 201 422

    Videreføring av diakonistilling 50 % 312 204 312 204 312 204 312 204

        Tekniske tjenester (5100) 312 204 312 204 312 204 312 204

    Økning antall utrykninger brann og redning 2016 503 555 503 555 503 555 503 555

        Tekniske tjenester (5100) 503 555 503 555 503 555 503 555
-

5200 VAR-områder

    Ny driftsoperatør VA 566 500 566 500 566 500 566 500

        VAR-områder (5200) 566 500 566 500 566 500 566 500
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Virksomhet: Teknisk 
Navn leder: Sigrid Hanssen 

 

Tabell 1: Nye tiltak 

Tabell 2: Justering av budsjett for økte driftsutgifter i perioden 

Tabell 3: Investeringer – forslag til investeringer i planperioden 

Tabell 1: Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden:  

Navn på tiltak: (nye) 2017 2018 2019 2020 

Ny vedlikeholdsarbeider, utvidelse av stilling med 40% 
Vi får ledig 60% stilling etter avgang for pensjon. Behov for 100% stilling 
vaktmester/håndverker. Vi har fått tilført flere og større grøntanlegg 
bl.a. på Nordskaget, Sistranda og etter hvert FKK.  

250 250 250 250 

Ny driftsoperatør VA 

 Det er påkrevet at vi får innmålt alle offentlige vannledninger i 
vårt nye digitale FDV-system Gemini VA så snart som mulig. 
Som avløpsledningene er også vannledningene svært 
mangelfullt registrert i kommunens kartverk, noe som krever 
manuell påvising i felten av eget mannskap. 

 Arbeidet med ny kommunal avløpsplan for Frøya har avslørt at 
tilstanden innen kommunale avløp stort sett er svært 
bekymringsfull.For å rydde opp i dette må det settes i gang en 
meget arbeidskrevende og kostbar operasjon med kartlegging 
og detektering av kummer og rør. 

 Det vil i flere år fremover også være høy aktivitet med både nye 
kommunale avløpsprosjekter og rehabilitering av eksisterende 
avløpsanlegg. 

 Det vil være stor sannsynlighet for at det innen 2 år kan bli 
aktuelt å bygge et mekanisk avløpsrenseanlegg på Sistranda.  

 I tillegg ser vi en utvikling av at det bygges større boligfelt i 
områder hvor disse må benytte kjemiske renseanlegg ( Valen 
boligfelt og Måsøval boligfelt er under bygging og Sandvika 
boligfelt er under planlegging).  

 Tømming og vedlikehold av kommunens sandfangkummer er 
en lovpålagt oppgave for kommunen men som i dag ikke 
ivaretas. 

450 450 450 450 

Ny saksbehandler for kontroll og tilsyn byggesak, vann og avløp 
Situasjonen på Frøya i dag er at det er alt for mange brudd på offentlige 
forskrifter innen byggesaker/vann/avløp/slamtømming. Med den 
veksten vi har i kommunen kan vi ikke lengre sitte å se mellom fingrene 
på dette forholdet. Det bør derfor opprettes en egen stilling for kontroll 
og tilsyn, noe som også er en lovpålagt oppgave (Pbl §25-1 og 
Forurensningsloven § 48). Dette kan finansieres med et lite fast årlig 
kommunalt gebyr (f.eks. Kr. 200,- for boliger/fritidsboliger og kanskje 
noe større beløp for næringseiendommer). En slik ordning vil også 
sannsynligvis innbringe store inntekter i form av ulovlighetsgebyr slik at 
stillingen vil kunne bli selvfinansierende.  

450 450 450 450 
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Brann og redning - Økning i antall utrykninger siste år fra normalt ca. 
40/år til 80/år. Kostnad pr utrykning på 10-15 000,-  gir økning på min. 
400.000,- kr pr år. Brann og redning rykker ut på flere typer oppdrag og 
dekker alle områder hvor det er korteste vei til nødobjekt, f. eks til 
Dolmøya/Melandsjø på Hitra. 

400 400 400 400 

Brann og redning - Nødnett helårsvirkning fra 2016 utgjør kr 400.000,- 
pr år i kostnader som allerede påløper.  

400 400 400 400 

Renholder Frøyahallen – utvidelse av areal. 20% stilling kr 78.000,- 78 78 78 78 

Renholder ny brannstasjon – ny stilling 13%, kr 32.000,- 32 32 32 32 

Brøyteberedskap, lik godtgjørelse for all beredskapsvakt i FK 
(utjevning) 

80 80 80 80 

Gebyr byggesak - Gebyr for byggesak er budsjettert etter ett toppår 
med stor aktivitet på Frøya. Dette har nå gjennom flere år vist seg å 
være for optimistisk. Inntekt reduseres med 400.000,- kr. Bortfall av 
gebyrinntekter og søknadsmasse etter forenkling i PBL gjør i tillegg 
utslag av mindre inntekt(eksempel; bygninger u 50m2 er ikke 
søknadspliktige fra 01.01.2016)Reduserer inntekt med ytterligere 
100.000,- kr. Total reduksjon på 500.000,- kr 

-500 -500 -500 -500 

Gebyr kart og oppmåling - Budsjettert etter ett toppår. Lavere aktivitet 
i senere år gir mindre inntekt. Inntekt reduseres med 200.000,- kr  

-200 -200 -200 -200 

Teknisk vakt, rullering på 4 mann, helårs. Andel kostnad for 
vaktordning på bygg,  

160 160 160 160 

 

Tabell 2: Kostnadsoverslag økte driftsutgifter i planperioden, justering budsjett: 

Justering av budsjett for økte driftsutgifter opp til faktisk nivå : 2017 2018 2019 2020 

5100 12304 Grøntanlegg: Dalpro – avtale kommunevåpen og ampler 
sentrum 

130 130 130 130 

5100 12400 Serviceavtaler – økte kostnader renovasjon og kommunale 
gebyr  

200 200 200 200 

5100 11800 Strøm/energi – økte kostnader kommunale bygg og skoler 800 800 800 800 

5100 12305 Vedlikehold av veger, nye brøytekontrakter 2015, drift av 
sandfangkummer 

350 350 350 350 

5100 11701 Drivstoff, biler og maskiner – nye maskiner øker 
drivstoffutgifter 

80 80 80 80 

Brann og redning - Overforbruk i 2015 var på 1.300.000 kr.  
Foreslår å legge ned Nordskag brannstasjon - utgjør en besparelse på 
400.000,- kr 
 

-400 -400 -400 -400 

5100 11856 Forsikring maskiner – høyere kostnader og nye(flere) 
maskiner 

80 80 80 80 

5100 12004 Verktøy – budsjett kr 16.000,- bruker 110.000,-  90 90 90 90 

5100 12308 El. Installasjoner – f eks lysarmaturer i bygg, 
varmepumper, komfyrvakt, feil på el.anlegg 

400 400 400 400 

5100 18100 Statlige overføringer – Husbanken bostøtte, 
overbudsjettert. Tidligere fikk vi bostøtte direkte tildelt for 
trygdeboliger (Hammarvik, Mausund, Beinskaret etc.) Budsjett må 
reduseres 

-120 -120 -120 -120 

5200 12400 Serviceavtaler – VAR - økte kostnader renovasjon og 200 200 200 200 
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kommunale gebyr -  ikke justert budsjett for 2016 

5300 16300 Husleieinntekter – for lav husleie? Avvik på kr 250.000,- 
etter 1. halvår. Inntekt er i hovedsak ført mot 5100. 

500 500 500 500 

 

Tabell 2: Kostnadsoverslag investeringstiltak i planperioden (eks mva.):  

Navn på investering: 2017 2018 2019 2020 

Prosjektleder investeringer (lønn, finansieres gjennom prosjektene) 600 600 600 600 

Gjetøy bru – rep. og oppgradering til akseltrykk 30 tonn 850    

Asfalt Fillingsneset (inkl. utbedring av veg) 7500    

Asfalt Stølan (inkl. utbedring veg)  2500   

Varmesentral Mausund skole 2000    

Søppelpresser – Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 600    

Brann og redning – prisøkning tankvogn(1 mill kr i budsjett fra før) 200    

Flytekai Inntian 250    

VA 2017 – 2020 nye investeringer, i tillegg til det som inngår i 
budsjettplan for 2016-2019. Se vedlegg. 

    

Hovedplan vann 1000    

Nytt høydebasseng Bremnestuva 18 mill(8 mill. avsatt i 2015) 10000    

Nytt høydebasseng Sistranda  8000   

Nytt høydebasseng Nordskaget   9000  

Nytt høydebasseng Olaheia    8000 

Utvidelse Kjerkdalsvatnet – del 2. Nytt lager og garasjebygg og 
ombygging kontorbygg 

5000    

Avløpsutbygging  

 Renseanlegg Sistranda 

 Renseanlegg Hamarvika 

 Avløpsanlegg Grindfara, kommunal utvidelse av 
renseanlegg 

 Avløpsanlegg Nesset del 1 og del 2 

 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 

 Avløpsanlegg Måsøval 

 Avløpsanlegg Valen 

 Sanering avløpsanlegg Sula 

 Sanering avløpsanlegg Dyrøya 

 Nytt avløpsanlegg Sandvika 

 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 

 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget  

 Sanering av avløpsanlegg Mausund 

 
5000 
8000 
900 

 
27300 
13000 
 
 
6000 
5000 
1300 
2000 

 
 
 
 
 
7000 
 
 
 
6000 
13000 
2000 
 

 
 
 
 
 
 
3000 
 
 
 
 
 
3000 
6000 
5000 

Saneringsplan spredt avløp  1000    

Vannledning Sistranda – Nordskaget, del 3. Skarpneset - Nordskaget  14000   

Overtakelse Hamarvik vassverk  1000   

Utbygging vannledningsnett Frøya 2000 2000 2000 2000 

   

FORSLAG BUDSJETT INVESTERINGSPROSJEKTER VA 2017-2020 
 

NYE PROSJEKTER VA 2017 
1. HOVEDPLAN VANN 
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Forventet kostnad: 1 mill. 
2. 551364 VANNLEDNING SISTRANDA-NORDSKAGET, DEL 1: 

NORDHAMMARVIKA-BERGHEIA 
Vannledninger: Forventet kostnad: 6 mill 
Nytt høydebasseng Bergheia: Forventet kostnad: 9 mill (ferdig 2018) 

3. 551376 NYTT HØYDEBASSENG BREMNESTUVA -DEL 2: ENTREPRISE 
Forventet kostnad 2017: 18 mill (overført fra 2016: 2.3 mill). 
Her skal diskuteres anleggsbidrag fra Salmar. 

4. 551394 UTVIDELSE KJERKDALSVATNET RA - DEL 2: Nytt lager/garasjebygg og 
ombygging kontorbygg   
Forventet kostnad 2017: 5 mill  
Kostnader vedr. kjøp av tilleggsgrunn, prosjektering og utlysing av anbud er iverksatt sommer 
2016. Belastes 551394 i budsjett 2016 så langt det er mulig.  

5. 551326 AVLØPSUTBYGGING 
Forventet kostnad : Totalt 19,9  mill  
5.1 AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - DEL 1: prosjektering og forberedende 
arbeider ledningsnett 
Forventet kostnad: 5 mill 
5.2 AVLØPSRENSEANLEGG HAMARVIKA (2017-2018), DEL 1: prosjektering og 
forberedende arbeider ledningsnett 
Forventet kostnad 2017: 8 mill 
5.3 AVLØPSANLEGG GRINDFARA BOLIGFELT, SANDVIKA (kommunal utvidelse av 
renseanlegg) 
Forventet kostnad: 0,9 mill  

 
Prosjekter som inngår i Budsjettplanen for 2016-2019 og som videreføres i 2017 (ubrukte/gjenstående 
midler 2016 overføres til 2017): 
5 551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER 
6 KUMMER, HØYDEBASSENG OG LEDNINGSNETT 

Er denne posten å forstå som investeringspost (nyanlegg) eller er den ment å dekke kostnader 
med eksisterende komponenter (driftskostnad)? NB! Bruk av bundet driftsfond i budsjett 
2016-2019 indikerer at dette er driftskostnad og ikke investering. 

7 REHABILITERING ETERNITTLEDNINGER +0.5 mill 
Er denne posten å forstå som investeringspost (nyanlegg) eller er den ment å dekke kostnader 
med eksisterende komponenter (driftskostnad)? NB! Bruk av bundet driftsfond i budsjett 
2016-2019 indikerer at dette er driftskostnad og ikke investering. 

8 REHABILITERING HØYDEBASSENG 
 
Manglende budsjettpost (årlig): 
9 Utbygging vannledningsnett 

Forslag budsjettbeløp årlig i perioden 2017-2020: 2.0 mill 
 

 

 
 
 
 
 
 
NYE PROSJEKTER VA 2018 

1. 51364 VANNLEDNING SISTRANDA-NORDSKAGET, DEL 3 SKARPNESET-
NORDSKAGET 
Budsjett 2018 kr. 0. Forventet kostnad 14 mill 
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2. NYTT HØYDEBASSENG SISTRANDA 
Forventet kostnad 8 mill 

3. OVERTAKELSE  OG INTEGRERING AV HAMARVIK VASSVERK 
Forventet kostnad: kr. 1 mill ? 

4. 551326 AVLØPSUTBYGGING 
Forventet kostnad totalt 49 mill  
4.1 AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - DEL 2: Renseanlegg og restrerende 
infrastruktur 
Forventet kostnad: 27,3 mill. 
4.2 NYTT AVLØPSANLEGG NESSET (2018-2019), DEL 1 

             Forventet kostnad 2018: 6 mill 
4.3 NYTT AVLØPSANLEGG FLATVAL 1  
Forventet kostnad 2018: 5 mill   
4.4 AVLØPSRENSEANLEGG HAMARVIKA (2017-2018), DEL 2 
Forventet kostnad 2018:13 mill 
4.5 NYTT AVLØPSANLEGG MÅSØVAL 
Forventet kostnad: 1.3 mill. Tilleggskostnad for oppgradering av avløpsrenseanlegg blir 
belastet  høst 2016 (ca. kr. 0.8 mill)  
4.6 NYTT AVLØPSANLEGG VALEN 
Forventet kostnad : 2 mill  
 

Prosjekter som inngår i Budsjettplanen for 2016-2019 og som videreføres i 2018 (ubrukte/gjenstående 
midler 2017 overføres til 2018): 
4 551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER 
5 KUMMER, HØYDEBASSENG OG LEDNINGSNETT  
 
 

NYE PROSJEKTER VA 2019 
1. NYTT HØYDEBASSENG NORDSKAGET 

Forventet kostnad 9 mill 
2. 551326 AVLØPSUTBYGGING 

Forventet kostnad totalt  28 mill  
2.1 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 
Forventet kostnad: 6 mill. 
2.3 SANERING AVLØPSANLEGG DYRØYA 
Forventet kostnad: 13 mill  
2.4 NYTT AVLØPSANLEGG NESSET (2018-2019), DEL 2 

             Forventet kostnad 2019: 7 mill 
2.5 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA  
Forventet kostnad: 2 mill  
 

Prosjekter som inngår i Budsjettplanen for 2016-2019 og som videreføres i 2019 (ubrukte/gjenstående 
midler 2018 overføres til 2019): 

3. 551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER 
4. KUMMER, HØYDEBASSENG OG LEDNINGSNETT  

 

 
 
 
NYE PROSJEKTER VA 2020 

1. NYTT HØYDEBASSENG OLAHEIA 
Forventet kostnad 8 mill 

2. 551326 AVLØPSUTBYGGING 
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Budsjett totalt  17 mill  
2.1 NYTT AVLØPSANLEGG DYRVIK 
Forventet kostnad: 3 mill. 
2.2 NYTT AVLØPSANLEGG FLATVAL 2 
Forventet kostnad: 3 mill  
2.3 SANERING AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 
Forventet kostnad: 6 mill  
2.4 SANERING AVLØPSANLEGG MAUSUND 
Forventet kostnad: 5 mill  
 

Prosjekter som inngår i Budsjettplanen for 2016-2019 og som videreføres i 2020 (ubrukte/gjenstående 
midler 2019 overføres til 2020): 

3. 551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER 
4. KUMMER, HØYDEBASSENG OG LEDNINGSNETT  

 

FORSLAG TIL ORGANISERING AV VA-AVDELINGEN (BUDSJETT 2017) 
 
Ansatte pr. 26. juli 2016 
VA-ingeniør: Bjørnar Grytvik: Overordnet ansvar vann og avløpsavdelingen, spredt avløp, 
slamtømming, prosjektledelse 
Formann: Ivar Meland: Ansvarlig for driftsavdelingen og hovedansvarlig for av vannverket. 
Benyttes også noe som byggeleder på vannprosjekter.                                                  
Driftsoperatør 1: Kai Andor Bremnes: Hovedansvar drift og vedlikehold av kommunale 
avløps- og overvannsanlegg men benyttes i noen grad på vannsiden ved 
kapasitetsproblemer der. Benyttes også i noen grad som byggeleder på avløpsprosjekter. 
Driftsoperatør 2: Magne Johansen: Drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegg samt 
driftsavdelingens «dataansvarlige» 
Driftsoperatør 3: Oddvar Espnes: Drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegg 
Driftsoperatør 4: Arild Midtsian: Drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegg 
 
Driftsavdelingen 
Innledning 
De totale arbeidsoppgavene innen produksjon av drikkevann, drift og vedlikehold av 
vannforsyningsanlegg og kommunale avløpsanlegg samt forvaltning av spredt avløp er i dag 
svært omfattende.  Med de ressurser driftsavdelingen for VA har til rådighet i dag er det ikke 
mulig å gjennomføre alle de rutinemessige oppgavene som er pålagt på en forsvarlig måte.  
 
Situasjon vannsiden: 

1. Noenlunde balanse mellom ordinære lovpålagte arbeidsoppgaver og en bemanning 
på 4 mann.  

o Ivar Meland bruker noe av arbeidstiden sin til byggeledelse, noe som er 
nødvendig med den store aktiviteten og utviklingen vi opplever i dag på 
Frøya.  

o Dette medfører at driftsoperatør for avløp også må bruke noe av arbeidstiden 
sin innen vannforsyning. Dette fordi vannforsyningssikkerheten prioriteres 
foran avløpssektoren. 

2. Det er påkrevet at vi får innmålt alle offentlige vannledninger i vårt nye digitale FDV-
system Gemini VA så snart som overhode mulig. Som avløpsledningene (se punkt 4) 
er også vannledningene svært mangelfullt registrert i kommunens kartverk, noe som 
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gir oss store praktiske problemer i forbindelse med byggeprosjekter. I dag må Ivar 
Meland ofte ut og påvise manuelt hvor ledningene går da det finnes mange 
ledningsstrekk over hele Frøya som bare finnes i hans hode. Det sier seg selv at dette 
er et tidkrevende arbeide. Utstyret som er nødvendig for innmålingsarbeidene har vi 
tilgjengelig men vi har ikke nødvendige bemanningsressurser til å gjennomføre dette 
på en planmessig og effektiv måte, da arbeidene krever deltagelse av 2 mann. Med 
dagens bemanning vil dette arbeidet ta 4-5 år, noe vi på ingen måte kan akseptere da 
Ivar signaliserer at han går av med pensjon om 2 år. 

o Ved å ansette en ny driftsoperatør for avløp vil disse arbeidene bli både  
lettere og raskere å planlegge og gjennomføre.  

 
 
 
Situasjon avløpssiden: 

3. 2. kulepunkt under punkt 1 betyr igjen at vi ikke er i stand til å overholde alle 
lovpålagte krav til drift og vedlikehold av de kommunale avløpsanleggene. 

4. Arbeidet med ny kommunal avløpsplan for Frøya har avslørt at tilstanden innen 
kommunale avløp stort sett er svært bekymringsfull. Kort oppsummert kan man si 
avløpssituasjonen er ute av kontroll ved de fleste av de kommunale anleggene. 

o Denne påstanden kan underbygges med at det ved gjennomgåelse av alle 
anleggene er avdekket at det er store mengder overvann som lekker inn eller 
føres inn i avløpsledninger via private avløpsledninger.  

o Disse vannmengdene blir ført til de kommunale slamavskillerne som ikke er 
dimensjonerte for dette og har derfor langt dårligere renseeffekt enn de 
skulle hatt. Ved store nedbørsmengder går derfor store mengder urenset 
kloakk direkte på sjøen samtidig som det gjerne flommer kloakk ut av 
avskillerne  og ut på bakken, noe som selvsagt er svært uhygienisk og 
sjenerende for omgivelsene.  

5. For å rydde opp i dette må det settes i gang en meget arbeidskrevende og kostbar 
operasjon:  

o Først må overvannsinnlekkingen detekteres, noe som i seg selv er svært 
tidkrevende. Bl.a. må alle boliger/bygg undersøkes hvorvidt deres 
drensledninger er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. 

o De fleste gamle avløpskummer må utskiftes da de er en av årsakene til 
problemet.  

o Det må også etableres en god del nye kummer og eventuelt defekte 
avløpsledninger utskiftes. 

o I tillegg skal alt ledningsnett innmåles digitalt og legges inn i vårt nye kart- og 
FDV-system Gemini VA.  

6. Dette arbeidet bør helst foregå kontinuerlig for hvert anlegg og arbeidet krever to 
mann. Ettersom vi kun har en driftsoperatør på avløp må det enten: 

o leies inn en mann fra en entreprenør eller  
o ansettes en ny driftsoperatør.  

7. Ettersom dette arbeidet må utføres når dagens driftsoperatør for avløp har tid, byr 
det selvsagt på praktiske problemer å benytte innleid hjelp da det er svært vanskelig 
å få til dette på sparket.  
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o I budsjettet for 2016 er det avsatt midler til dette arbeidet men arbeidet er 
såvidt kommet igang av overnevnte årsaker.  

o Innleid hjelp vil uansett bli svært kostbart sett i forhold til å ansette ny 
driftsoperatør for avløp. 

o Innleid hjelp vil også kreve mere tid til å administrere arbeidsoppgavene. 
8. Det vil i flere år fremover også være høy aktivitet med både nye kommunale 

avløpsprosjekter og rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg. 
o Dette må nødvendigvis involvere driftsoperatør avløp f.eks. som byggeledere 

men vi har i dag ingen kapasitet for dette. 
9. Det vil være stor sannsynlighet for at det innen 2 år kan bli aktuelt å bygge et 

mekanisk avløpsrenseanlegg på Sistranda.  
o Dette krever to driftsoperatører for avløp 

10. I tillegg ser vi en utvikling av at det bygges større boligfelt i områder hvor disse må 
benytte kjemiske renseanlegg ( Valen boligfelt og Måsøval boligfelt er under bygging 
og Sandvika boligfelt er under planlegging).  

o Slike anlegg vil bli vesentlig rimeligere å drifte ved å benytte kommunens 
driftsoperatører mht lovpålagt service og vedlikehold i stedet for å benytte 
produsentens serviceapparat.  

o Å holde disse kostnadene nede på et minimum er viktig da det ellers vil få 
negativ innvirkning på de kommunale avløpsgebyrene. 

o Det er også viktig at kommunen har driftsoperatører som kan foreta stikk-
kontroller av renseeffekten av minirenseanlegg da det ser ut til at antallet 
slike anlegg vil øke kraftig i fremtiden. 
 

11. Tømming og vedlikehold av kommunens sandfangkummer er en lovpålagt oppgave 
for kommunen men som i dag ikke ivaretas. 

o Det finnes i dag rundt 170 slike kummer rundt om i kommunen og som i dag 
har så godt som ingen vedlikehold. I gjennomsnitt skal disse tømmes en gang 
pr. år. 

o Dette arbeidet er egentlig vegsektorens ansvar men pga manglende 
bemanning der er dette arbeidet over mange år ikke blitt prioritert.  

o Ettersom kummene er en del av det offentlige avløpsnettet har manglende 
vedlikehold og tømming av kummene en direkte konsekvens for tilstanden til 
ledningsnettet og innvirker mye på vedlikeholdsarbeidene VA-avdelingen har 
ansvaret for.  

o Dette ser vi klare konsekvenser av og vi mener derfor at dette arbeidet bør 
utføres av VA-avdelingen selv om det vil bli belastende ressursmessig. Vi ser 
da også at det er en økende trend blant kommuner i Norge hvor dette blir VA-
ansvar av samme årsak. 

o Uansett om man velger en tømmeløsning hvor arbeidet utføres av innleid 
firma eller utføres med eget utstyr (som vi ikke har) vil det være nødvendig at 
en kommunal driftsoperatør koordinerer arbeidet og er til stede under 
arbeidene. 

o Med en slik ansvarsmodell må kostnadene VA-avdelingen får med tømmingen 
av sandfangkummer internfaktureres til vegavdelingen da dette ikke skal 
belastes vann- og avløpsabonnentene. 
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Forslag til løsning bemanning drift: 

1. Ved å ansette en ny driftsoperatør for avløp vil vi være bedre rustet for å løse de 
store utfordringene vi i dag står overfor innen VA-sektoren. 

2. I tillegg oppnås en mere forutsigbar, enklere og raskere gjennomføring av 
overvannsoppryddingen i kommunale avløpsanlegg som må være gjennomført innen 
2 år. 

3. Med de store utfordringene vi har, spesielt innen avløpssektoren (både kommunalt 
avløp og avløp i spredt bebyggelse), vil det være viktig å ha fokus på utviklingen av de 
kommunale avløpsgebyrene som sannsynligvis vil få en kraftig økning de kommende 
årene. Ved å ansette en ny driftsoperatør for avløp vil vi kunne utføre mange 
oppgaver vi ellers vil være nødt til å leie inn tjenester for, noe som vil gi høyere 
driftskostnader og gebyrer. 

 
 
Administrasjon VA-avdelingen 
Innledning 

 I Frøya kommune er VA-ingeniøren pålagt alle administrative arbeidsoppgaver samt 
kundebehandling som er relatert til vann og avløp/slamtømming samt 
byggesaksbehandling innen de samme områder. I tillegg har han ansvaret for 
prosjektledelse for alle kommunale investeringsprosjekter innen VA. Det meget høye 
aktivitetsnivået som er på Frøya i dag både i kommunal og privat regi, og som 
sannsynligvis vil vedvare i flere år, medfører et voldsomt arbeidspress både på VA-
ingeniøren og andre impliserte støttefunksjoner. Vanndirektivet setter også krav om 
rapportering til myndighetene, noe som er en krevende og utfordrende oppgave å 
gjennomføre forskriftsmessig. Å holde seg informert om nye regler og forskrifter 
samt sørge for ajourføring og oppdatering av internkontroll, ROS-analyser, 
beredskapsplaner samt følge opp planer etc. er også svært tidkrevende og viktig del 
av stillingen som dessverre ikke blir ivaretatt i stor nok grad pga høyt arbeidspress.  
VA-ingeniøren har også personalansvar overfor VA-drift, noe som heller ikke blir 
ivaretatt godt nok. 

 VA-ingeniøren er spesielt avhengig av bidrag fra driftsavdelingen for å kunne 
gjennomføre en god håndtering av kommunens forpliktelser som tjenesteleverandør 
innen vann og avløp. Når driftsavdelingen er så presset som de er bemanningsmessig, 
vil de heller ikke kunne yte den støttefunksjonen for VA-ingeniøren som de burde, og 
forvaltningen av både vann- og avløpssiden blir derfor skadelidende. Det sier seg 
derfor selv at det ikke er mulig å utføre pålagte oppgaver på en forsvarlig og 
tilfredsstillende måte med den bemanningen avdelingen rår over i dag. 

 Kommunen er forurensningsmyndighet også i forbindelse med avløp fra spredt 
bebyggelse (ca. 1500 eiendommer) og VA-ingeniøren har aleneansvaret for å forvalte 
dette området (behandling av byggesøknader, kontroll/tilsyn, slamtømming samt 
daglig kontakt/møter med abonnentene) og sørge for at disse utslippene er i hht til 
Forurensningsloven med tilhørende forurensningsforskrifter samt kommunale 
forskrifter. Dette er svært arbeidskrevende og ikke minst viktig sett på bakgrunn av at 
dette feltet i kommunen er i en «begredelig» tilstand. I tillegg er kommunene i Norge 
pålagt å sørge for at alt vann skal inneha en miljømessig god tilstand innen 2021. 
Dette er ikke praktisk gjennomførlig uten at kommunen setter inn ressurser for å 
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kunne nå dette målet. Det bør derfor vedtas å få på plass en saneringsplan for spredt 
avløp så snart som mulig (meget arbeidskrevende). 

 Situasjonen på Frøya i dag er at det er alt for mange budd på offentlige forskrifter 
innen byggesaker/vann/avløp. Med den veksten vi har i kommunen kan vi ikke lengre 
sitte å se mellom fingrene på dette forholdet. Det bør derfor opprettes en egen 
stilling for kontroll og tilsyn, noe som også er en lovpålagt oppgave (Pbl §25-1 og 
Forurensningsloven § 48). Dette kan finansieres med et lite fast årlig kommunalt 
gebyr (f.eks. Kr. 200,- for boliger/fritidsboliger og kanskje noe større beløp for 
næringseiendommer). En slik ordning vil også sannsynligvis innbringe store inntekter 
i form av ulovlighetsgebyr slik at stillingen vil kunne bli selvfinansierende.  
VA-avdelingen har ingen mulighet til å gjennomføre en god kontroll- og 
tilsynsordning innen vann og avløp slik vi er bemannet i dag. Det er heller ikke 
forsvarlig at det er VA-drift som skal ha en slik oppgave, noe som også frarådes av 
fagmiljøet.  
Dagens tilstand påvirker gjennomføringen av saksbehandling i byggesaker i stor grad 
da det medfører merarbeide og lengre saksbehandlingstid, samtidig som situasjonen 
virker svært frustrerende og demotiverende på saksbehandlerne da vi ikke har 
mulighet til å ta tak i disse sakene i nødvendig grad. En innføring av en slik 
tilsynsordning vil derfor være svært avlastende og tidsbesparende for alle som er 
involverte i slike saker og vil samtidig virke motiverende. Et annet aspekt er at 
befolkningen på Frøya da i større grad enn i dag vil oppfatte kommunal 
håndhevingen av lover og forskrifter som lik for alle (likebehandling). 
 

 
Forslag til løsning 
Jeg mener tiden er overmoden for å ”rydde opp i” en organisasjon som ikke i nødvendig grad 
er i stand til å imøtekomme de krav som en moderne drift og forvaltning av kommunale 
vann- og avløpsanlegg krever samt kunne gjennomføre en forsvarlig forvaltning av 
avløpsproblemene kommunen har i spredt bebyggelse. 
  
Jeg foreslår derfor følgende løsning: 
 

1. Det ansettes en prosjektleder slik at VA-ingeniøren avlastes mest mulig i forhold til 
gjennomføringen av vann-og avløpsprosjekter. 

2. Det ansettes ny saksbehandler med hovedoppgave å ha ansvar for saksbehandling av 
vann- og avløpssøknader, spredt avløp inkl. slamtømming og ha den daglige 
kontakten med publikum/abbonenter. Det vil også være en stor og langvarig oppgave 
å lage og gjennomføre en nødvendig saneringsplan innen spredt avløp. Denne 
saksbehandleren kan også være en støttespiller for VA-ingeniøren i denne prosessen.  

3. I fellesskap med byggesaksavdelingen opprettes en ny stilling for kontroll og tilsyn. 
Hovedoppgaven skal være å føre kontroll og tilsyn med både nye og eksisterende 
private vann – og avløpsanlegg, byggeprosjekter samt oppfølging av disse.  

 
 
Jeg vil minne om at vann- og avløpstjenestene i kommunen er en av de viktigste og mest 
grunnleggende oppgavene en kommune har. Arbeidsoppgavene i denne sektoren (som har 
lav sårbarhetsterskel) er svært allsidige, omfattende og krevende, også kunnskapsmessig. På 



13 
 

bakgrunn av den store befolkningsveksten kommunen har håper jeg derfor mine forslag blir 
tatt på alvor slik at vi får styrket fagmiljøet innen sektoren og på den måten sikre 
innbyggerne gode og forutsigbare kommunale vann- og avløpstjenester i framtiden. 
 

Virksomhet: Servicesenter 
Navn leder: Frode Larsen 

 

Nåsituasjon 

Virksomheten Servicesenter består i dag av tidligere Offentlig Servicekontor, IKT-avdelingen og 
Bolig- og tilflyttingskontoret fordelt på totalt 9,5 årsverk + 1 prosjektstilling som webutvikler ut 
2016. 
Elektronisk forsendelse ut fra kommunen er tatt i bruk og målet var i 2016 å få alle virksomheter til 
å arkivere elektronisk i kommunens sak- og arkivsystem. 
Videre er det mål om at man 2016/2017 klarer å etablere en bedre hjemmesideløsning og 
kommunikasjonsløsning som legger til rette for en mer effektiv dialog med innbyggerne og at den 
digitale kanalen blir førstevalget. 
Samlokalisering av IKT-avd. og Offentlig Servicekontor under samme ledelse bidrar til større 
utvikling på den digitale fronten. 
Prosjektstillingen Webutvikler har også gjort sitt til at kommunen vil ta nye steg på den digitale 
fronten fremover. 
Bolig- og tilflyttingskontoret har startet opp og vil flytte sammen med Offentlig Servicekontor i 
2016 slik at Servicesenteret blir knutepunktet for det meste av både intern og ekstern service.  
Fra og med 01.01.17 vil det bli opprettet et nytt ansvarsområde på rådmannskapittelet for boliger i 
Frøya kommune (utleieboliger) slik at man får mer oversikt over utgifter/inntekter og mer kontroll. 
Dette legges inn under virksomhetsleder Servicesenterets ansvar. 

 

Utfordringer 

I kommuneplanens samfunnsdel skal organisasjonen Frøya kommune være en profesjonell og 
moderne tjenesteleverandør som skal benytte tidsriktige og digitale tjenester. For å nå dette målet 
krever det investeringer med tanke på systemer, men ikke minst personale med god kompetanse 
på området. Det som var tidsriktige digitale tjenester i 2013 trenger ikke å være det i 2017. 
Innføring av nye systemer krever investeringer og ny kompetanse, men det krever også at noen 
har tid og mulighet både til implementering og oppfølging/administrasjon når disse settes i 
driftsfasen.  
Flere og flere systemer tilbys fra leverandører som en tjeneste man «abonnerer» på slik at man 
gjenre har en månedlig kostnad pr bruker pr mnd. Dette innebærer at man slipper 
investeringskostnader av større art, men får økte driftsutgifter pr år i fht til dagens driftsbudsjett. 
 
Hjemmesideløsning med gode digitale tjenester krever oppfølging daglig og kontinuerlig 
gjennomgang med tanke på videreutvikling i fht innbyggernes krav til disse tjenestene. 
Kompetanse og ressurs til dette er en stor utfordring med tanke på dagens rammer i 
Servicesenteret. Vi foreslår at webutvikler blir en fast stilling i 100% i Servicesenteret som får 
ansvar for hjemmeside og utvikling av denne. 
 
Elektronisk arkiv og elektronisk forsendelse har vært et stort løft med tanke på arkivering og 
effektivisering av arbeidet rundt omkring på virksomheten, men arbeidsmengden i Servicesenteret 
har økt betraktelig og vil i perioder beslaglegge over 100% ressurs.  Dette binder opp Serviceverter 
som egentlig skal prioritere tiden sin til innbyggernes henvendelser. Etterslep på arkivarbeid gjør 
også at vi foreslår en økning på minimum 30% stilling som servicevert slik at vi kan fortsatt får 
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fremgang i arbeidet med å lukke avvik på arkiv fremover. Arkivarbeidet satt i system vil kreve 
kvalitetssikring, spesielt med tanke på elektronisk postjournal hvor kommunen publiserer direkte 
på nett. Dette er en tjeneste flere offentlige virksomheter tilbyr i dag, men som vi ikke klarer i dag 
med tanke på arbeidsmengde rundt spesielt kvalitetssikring med tanke på offentlighetsloven. 
 
Budsjettet innenfor IKT-området har vært stramt både i 2015 og 2016 med tanke på drift. Større 
investeringer er gjort, men disse krever mer drifting og krav til mer spisskompetanse innenfor 
området. Slik spisskompetanse er vanskelig å rekruttere da man ikke vil kunne fylle en stilling med 
bare kompetanse på servere f.eks., men vil kreve kjøp av konsulentbistand fra driftsleverandør 
innenfor de spesifikke feltene. Alternativet er å heve kompetansen på enkelte områder på ansatte 
i IKT-avd, men dette krever midler til kompetanseheving.  
 
Antall pcer og arbeidsstasjoner både for elever og ansatte øker i takt med utviklingen og har 
tidligere vært løst med innkjøp over investeringsbudsjettet. Det samme har nettverksutstyr o.l. 
vært. Disse kostnadene bør inn i driftsbudsjettet da dette er kostnader man vet kommer og som 
man bør ha rom for å ta innenfor budsjettrammen. I tillegg er IKT-verden hvor det bestandig skjer 
uforutsette hendelser som krever ekstra midler når man minst venter det. IKT-budsjettet bør ha et 
realistisk budsjett hvor driftskostnader med tanke på innkjøp av pcer og nettverksutstyr ligger 
inne, men med også en buffer for å kunne takle uforutsette kostnader som alltid kommer. 
En annen utfordring med IKT-systemer/fagsystemer er at disse krever oppgraderinger som koster 
både konsulenttimer og penger i form av innkjøp av diverse. Disse kan ikke alltid planlegges, men 
utgiftene knyttet til fagspesifikke systemer bør innenfor budsjettet til aktuelle virksomhet for 
bedre kontroll og styring. 
 
Det er utfordringer knyttet til oversikt over utgifter og inntekter på kommunale utleieboliger. 
Oppretter man et eget ansvarsområde for akkurat dette vil man kunne se sammenhengen mellom 
hva det koster kommunen å ha en utleiebolig samt hva man får av inntekt. Dette gir oss bedre 
oversikt og kontroll slik at man kan f.eks. justere husleier osv. 
Et slikt ansvarsområde vil bli en del av handlingsrommet til bolig- og tilflyttingskontoret, men man 
må ha litt midler uansett til reisevirksomhet, kurs og kompetanseheving. 
 
2017 er et valgår og Servicesenteret har ansvar for den praktiske valggjennomføringen. Dette må 
det tas høyde for budsjettmessig. Endringer i valgloven gir kommunene mulighet til å kunne ta i 
bruk elektronisk kryss i manntall på valgdagen. Dette gir en mer effektiv og sikrere 
valggjennomføring, men koster også mer da med tanke på utstyr, reserveløsninger og opplæring 
av valgmedarbeidere og stemmestyrer. 
Valgdeltakelsen har gått nedover i hele landet de siste årene også på Frøya. Rådmannen foreslår å 
kjøre en mer offensiv kampanje med tanke på å få valgdeltakelsen opp igjen i form av mer 
informasjonsmateriell og mobilt lokale for forhåndsstemmemottak slik at man f.eks. kan ha 
forhåndsstemmelokale i sentrum eller i andre steder hvor folk ferdes, har hatt god effekt i andre 
kommuner. Åpent stemmelokale på ettermiddag, kveld og evt helger utløser ekstra 
lønnskostnader. 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Webutvikler 100% 650.000 650.000 650.000 650.000 

Økning servicevert min. 30% (har med 

økt arb.mengde arkiv å gjøre) 

180.000 180.000 180.000 180.000 

Valgutgifter 350.000    
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*Økning driftsutgifter IKT 

Innebære flytting av investeringer 

innkjøp pcer, nettverksutstyr o.l til drift 

2.500.000 2.500.000 2.500.000. 2.500.000 

Økning utgifter leasing og bruk av 

kommunale tjenestebiler 

(underbudsjetter tidligere også) 

100.000 100.000 100.000 100.000 

Økning inventar  (ble kuttet med 

100.000 i fjor) 

60.000 60.000 60.000 60.000 

Kompetanseheving IKT (Viktig) 50.000 50.000 50.000 50.000 

Drift bredbånd – økning (flere 

virksomheter har betalt dette selv 

tidligere) 

150.000 150.000 150.000 150.000 

Bolig- og tilflyttingskontor 50.000 50.000 50.000 50.000 

Sporadisk bistand – konsulent IKT -

økning 

150.000 150.000 150.000 150.000 

Økning skjenkekontroller 60.000 60.000 60.000 60.000 

Reduksjon inntekt salgs- og 

skjenkeavgift 

-75.000 -75.000 -75.000 -75.000 

*Innkjøp av ansatt- og elevpcer, utskifting av nettverksutstyr, servere og andre komponenter og 

ellers oppgraderinger med tanke på lisenser og programvare til dette har tidligere vært lagt som 

investeringstiltak, men bør legges inn i drift. 1.000.000,- brukes minimum til innkjøp av elevpcer og 

ansattpcer. Infrastruktur kommunale bygg med tanke på nettverk har man også en større jobb foran 

seg på som man må ta tak i fortløpende. 

NB! Hvis dette ikke legges inn i drift må dette legges inn som investeringstiltak.

 

Virksomhet: Strategi og utvikling 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 

 

Kommuneplanens samfunnsdel samfunn, næring og kultur 
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve 

Mål: 
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 Frøya er attraktiv som bosted 
 Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon 
 Frøya er et trygt sted å leve 
 Frøya har et mangfoldig næringsliv 
 Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon 

Nåsituasjon 

Virksomheten strategi og utvikling har fokus på overordnede strategier i forhold til overordnet 
kommuneplanlegging, kvalitetsforbedringer, næringsutvikling, idrett og friluftsliv, 
kompetanseutvikling, integrering, beredskap, kommunereformen og samfunnsmedisin. Fra 1. 
september vil virksomheten også administrere tilsynsarbeidet i forhold til fosterhjem.  
Det første halve året har kommuneplanlegger arbeidet med kommunens planstrategi og 
kommunedelplan for Sistranda. Planstrategien og kommunedelplanen skal vedtas i september og 
rådmannen foreslår i planstrategien at en skal i høst ha fokus på arealdelen i Frøya kommune. 
Kommunedelplanen ligger i høst ute til 2. gangs høring og det har vært gjennomført dialogmøte og 
befaring med de statlige sektorene. Utfordringene som ligger i kommunedelplan for Sistranda er 
sjønære tomter, morgendagens omsorg og folkeparken. Ved befaring på Sistranda opplyste 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen at Frøya kommune kan søke om statlige midler til utbygging av 
Sistien.  
Det har vært fokus på kvalitetsstyring opp i mot økonomi og rådmann har derfor valgt et nytt 
system for kvalitetslosen. Det gir rådmann og virksomhetsledere god styring opp i mot balansert 
målstyring på økonomi.  
Næringskonsulent har denne våren fokusert på samferdsel i øyrekka og infrastruktur mobildekning 
og internett. Det er lat inn kr. 5 000 000 til sjøkabel fra Nesset til Nordskaget som en investering.  
Rådgiver for idrett og friluftsliv arbeider opp i mot alle spillemidlene søkt til helhetlig idrettspark. 
Fokuset har også vært Salmar-fondet og næringsfondet.  
Kompetanseplan er snart ferdig utarbeidet. Det vil gi et helhetlig bilde av hvilke kompetanse vi har 
i kommunen og hvile kompetanse vi vil trenge i framtiden. Dette er særdeles viktig i forhold til 
morgendagens omsorg.  
Kommunestyret vedtok i juni 2016 at kommunereformen ble stoppet og at Frøya kommune skal 
stå alene som kommune. Det er virksomhetsleder som har vært prosjektleder for 
kommunereformen.  
Beredskapsplan følges opp hvert kvartal og det planlegges en oljevernøvelse i løpet av høsten, i 
samarbeid med Frøya brannvesen og interkommunalt utvalg for akutt forurensing (UIA).  
Samfunnsmedisiner er på plass i 16 prosent stilling og har fokus på folkehelse og 
samfunnsmedisin.  
Frøya kommune hadde i 2015 en vekst i befolkningen på 3,6 prosent, noe som gir en del 
utfordringer. Derfor har virksomheten en 30 prosent stilling som fokuserer på integrering fram til 
31.10.16.  
Helhetlig idrettspark er viet stor oppmerksomhet i Frøya kommune. Frøya Storhall er en 11-hall 
med 6 garderober og sosiale rom. Spilleflate: 105 x 68m. Tribune kapasitet er på 500 og godt 
utstyrt.  
Klatrehall bygges som tilbygg til fotballhallen og har 200 m2 klatrevegger.  
Flerbrukshallen har fått nytt dekke og har 6 garderober, sosiale rom, kafeteria og sekretariat. 
Publikumskapasitet er ca 250 plasser.  
Basishall er på 23 X 30m og vil åpne høsten 2016 og er lokalisert i samme bygning som 
flerbrukshallen. Utstyr med apparater til turning mm.  
Svømmehallen er renovert og er på 25 m pluss terapibad.  
Frøya sjøsportsenter gir muligheter for brettseiling, kiting, seiling, padling og sportsdykking mm. Er 
lokalisert ved Frøya kultur og kompetansesenter.  
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Utfordringer 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 
«Frøya som samfunn tenker folkehelse alt vi gjør» 
«Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen» 
 
Tiltak skolefrukt 
Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å 
opprettholde sosiale ulikheter i helse. 
I tråd med Helsedirektoratets kostråd, er formålet med abonnementsordningen Skolefrukt å 
stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever. Skolefrukt er også ett verktøy 
for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. 
Kommuner kan tilby gratis frukt/grønt til sine grunnskoleelever, dekket over kommunebudsjettet. 
Ved en kommunalt betalt ordning vil det kunne bestilles frukt/grønt for kr 3,- inkl.-mva. Staten 
subsidierer her frukten med kroner 1,-/stk. Det er mulig å justere fast bestilling og gjøre midlertidige 
endringer i løpet av semesteret. 
 

§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til 

å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. 

I perioden august 2007 til juni 2014 var det en gratisordning for elever på skoler med ungdomstrinn. 
Midlene til gratis Skolefrukt var en del av det totale rammetilskuddet til kommunene, og det fulgte 
en lov og forskrift som påla kommunene gratis frukt og grønt til elever på ungdomstrinnskoler. Den 
12.6.2014 vedtok Stortinget å oppheve denne loven. 
En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å redusere sosial ulikhet bade når det gjelder 
inntak av frukt og usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører derimot til større 
sosiale forskjeller I fruktinntak. 
Hvilken holdning skal skoleeier ha til skolefrukt som virkemiddel i folkehelsearbeidet? 
Kostnadsoverslag: 
Antall grunnskolebarn i Frøya kommune per år    ca. 510 
Antall skoledager per år     ca. 190 
Overslag kostnad frukt finansiert av kommunen  90 700 kr per år. 
 
 
Tiltak fri anleggsleie for barn og unge 
Frøya kommune har p.t svært varierende strategi på anleggsleie hva gjelder alder og de ulike 
anleggene i kommunen. 
Frøya flerbrukshall: 

 På årsbasis kreves inn ca. 220 000 fra breddeidrettslag, da er treningshelger og kamper utenom. 
 Brannvesen trener gratis 
 Voksen volleyball trener gratis 
 Seniordans trener gratis 

 
Frøya basishall (stipulert): 

 Kr 119 504 (bare innregnet turn og tae kwon do foreløpig) 

Frøya idrettspark: 
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 Gratis anleggsleie for alle lag, kommunen bidrar med 100 000 kr i årlig drift til dette anlegget 

Frøya storhall (stipulert): 
 165 000 kr for lag/organisasjoner tilhørende Frøya kommune i ukedager 

 
Andre lag/organisasjoner som leier gratis kommunale lokaler: 
Sjakk-klubben 
Bridge-klubben 
Frøya mannskor 
Oppsummert: Frøya kommune fakturerer leie til barneidrett, voksne trener/øver gratis. 
 
Gratis anleggsleie er et tiltak som nytter!  
Ønsker man å være en kommune som satser på barn og unge, og ikke minst ønsker en befolkning 
som har lagt et godt grunnlag for god folkehelse allerede i sine barneår, er gratis anleggsleie for lag 
og organisasjoner den beste og mest effektive sponsoravtalen en kommune kan inngå!  
 
Idrett og friluftsliv spiller definitivt en viktig rolle i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner satt 
rette sammenheng, er og skal være et middel til demokratisk læring og et middel til utvikling av 
ansvar og selvstendighet. Organisasjonene som ramme skaper muligheter for møte mellom 
mennesker, som kan føre til identitetsdannelse og sosialisering. Dette gjelder ikke minst barn og 
unge. 
 
Da er det viktig at kommunens politikere ser sin rolle i dette, og skaper levelige rammevilkår for de 
organisasjonene som utøver dette i det daglige! 
  
Folkehelsemeldingen, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr 16 (2002-2003) 
 
«Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og å styrke det som bidrar til 
bedre helse. De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det er ting vi spiser 
eller drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. Positive faktorer handler 
blant annet om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de 
nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og 
håndterbart.» 
Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for at så mange barn og unge som mulig, kan ta del i 
organisert idrett. Mye av dette samfunnsansvaret utføres daglig gjennom lag og organisasjoner som 
bl.a. håndballen. 
 
 Tiltak Miljørettet helsevern 
Dette er en oppgave som har vært delvis ivaretatt av tidligere PreBio, deretter 
Bedriftshelsetjenesten. P.t er det teknisk som har ansvar for godkjennelse av nybygg, hvor det brukes 
ekstern ressurs. Godkjenning av eksisterende bygg har man verken hatt full oversikt eller strategi for 
oppfølging av. 
Oversikt per august 2016: 
2008 – Alle skoler og barnehager var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern 
2014 – Rabben barnehage var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern 
2015 – Nabeita oppvekstsenter var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern 
2016 – Teknisk har inne sak der det jobbes med godkjenning av Nordskag oppvekstsenter etter 
forskrift om miljørettet helsevern 
 
Oppvekstsenter og barnehager har et krav om å godkjennes hver 2. år 
Skoler har et krav om å godkjennes hvert 3. år 
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Det vil si at per i dag mangler følgende skoler/barnehager/ oppvekstsenter godkjenning: 

- Nesset barnehage 
- Sistranda barnehage 
- Mausund skole og barnehage 
- Sørburøy skole 
- Dyrøy oppvekstsenter 
- Sistranda skole 
- Guri Kunna videregående skole 

 
Det vil selvsagt si at dette vil medføre en kostnad for kommunen som bør budsjetteres inn. I 2008 
gjorde Pre-Bio denne jobben og vi hadde et budsjett på kr. 200 000,- 
De utfører ikke lengre oppdraget, men Yrkeshygienikerne som kommunen har avtale gjør dette.  
De anslår ca. 1 dags jobb pr. enhet, litt avhengig av størrelse/omfang/tilstand, dvs 7 timer inkludert 
forberedelse, det vil bli fakturert separat pr. time à kr. 995,-. Kjøretid og reiseutgifter kommer i tillegg 
(opplysninger fra korrespondanse mellom teknisk og yrkeshygienikerne) 
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Trinnvis utbygging av Sistien – Investeringsbudsjettet – Kommunedelplan for Sistranda 
2017: Utbygging strekningen Frøya kultur- og kompetansesenter til Rabben Marina – 800 000 kr. 
2018: Utbygging strekningen Frøya kultur- og kompetansesenter til Siholmen – 800 000 kr. 
2019: Utbygging strekningen Rabben Marina til Nordhammervika næringspark – 800 000 kr. 
2020: Utbygging av rasteplass på Melkstaden – 800 000 kr. 
  
Disse tallene er som sagt ca.-tall, men vil etter 2017 kunne justeres i budsjett fremover for å bedre 
tilpasse seg «markedet». Budsjettet vil også i stor grad være avhengig av prisen man i første runde 
kommer frem til for kompensasjon/grunnerverv fra grunneiere. Dette vil sette standarden for videre 
utbygging.  
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Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Skolefrukt 100 000 100 000 100 000 100 000 

Fri anleggsleie for barn og unge 500 000 500 000 500 000 500 000 

Miljøretta helsevern 300 000 300 000 300 000 300 000 

 

Investeringer:  

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Sistien: Utbygging strekningen Frøya 

kultur – og kompetansesenter til Rabben 

marina 

800 000    

Sistien: Utbygging strekningen Frøya 

kultur – og kompetansesenter til 

Siholmen 

 800 000   

 Sistien: Utbygging strekningen Rabben 

Marina til Nordhammervika 

Næringspark 

  800 000  

Sistien: Utbygging av rasteplass på 

Melkstaden  

   800 000 
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Virksomhet: Nesset barnehage 
Navn leder: Rita Tangen 

 

Nåsituasjon 

To bygninger av «eldre» dato. Vi sliter spesielt med lyddemping / støy, og har hatt målinger via 

bedriftshelsa både i 2016 og i 2014. Vi har i løpet av de siste årene kjøpt inn og hengt opp 

forskjellige støyplater, og også søkt og mottatt tilretteleggingsmidler (NAV) for en ansatt med 

tinnitus ift. støy. Vi ser at det hjelper noe, men vi trenger mye mer. Dette er dyre investeringer for 

et lite budsjett, og jeg velger derfor å søke om ekstra midler for å kunne hjelpe litt mer på 

situasjonen. 

 

Utfordringer 

Nåsituasjonen beskriver dette. 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

1. Støyhemmende plater og 

skjerminger 

70.000,-    

 

 

Virksomhet: Frøya kulturskole 

Navn leder: Toril Antonsen Aae 

 

Nåsituasjon 

I 2016 kan kulturskolen gå i underskudd med ca. 100.000,- pga sviktende salgsinntekter, 
underbudsjetterte lønnstillegg og underbudsjettert kollektivforsikring for ansatte.  

 

Utfordringer 

Sviktende salgsinntekter:  
Kulturskolen er sårbare for andre kommunale virksomheters økonomiske prioriteringer. Dette ble 
tatt opp i KST i mai 2016, og det ble vedtatt at «Frøya kommune ønsker at kulturskolen i størst 
mulig grad gjøres uavhengig av å selge tjenester til andre kommunale virksomheter. Dette tas med 
som en føring i kommende økonomiplanperiode (2017-2020)».  
For nærmere utdyping se sak 16/1142.  
 
Regulativbestemte lønnstillegg: 

1. Kulturskolens ansatte har fast arbeidstid på dagtid, da det er vedtatt at Frøya kulturskole 
skal ha hovedtyngden av undervisningen i skoletida. Dette medfører at i forbindelse med 
ulike arrangement, som f.eks. forestillinger med elevene, UKM og på 17.mai, og 
gruppetilbud som favner elever fra alle skoler, må det utbetales regulativbestemte tillegg 
for ubekvem arbeidstid (kvelds- og helgetillegg) og forskjøvet arbeidstid. Dette er 
aktiviteter som ikke kan legges til den ordinære arbeidstiden for kulturskolelærerne.  Det 
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foreslås derfor at utgiftene tilkommer kulturskolen i form av faste lønnsmidler, slik det 
gjøres innen pleie og omsorg for ansatte som jobber turnus. 

 
2. Forslag: Det opprettes en pott på rådmannens budsjett med en årlig sum som skal gå til å 

dekke alle virksomheters ekstrautgifter i forbindelse med det kommunale arrangementet 
på 17.mai. 
 

Forsikring kollektiv (art. 10902): 
Dette er en forsikring alle ansatte skal ha, som styres av lønn og personal, og ikke av 
virksomhetsleder. For kulturskolens del er dette underbudsjettert hvert år. Dette er en utfordring 
for alle virksomhetene, og det foreslås derfor at utgiftene til dette hentes fra lønnsbudsjettet, på 
lik linje med arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger.  

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperiode 
Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Uavhengig av salg av tjenester 350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 

Regulativbestemte tillegg 40.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 

Forsikring – kollektiv 12.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 
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Virksomhet: Mausund oppvekstsenter 
Navn leder: Håvard Holte Os 

 

Nåsituasjon 

Virksomheten består av barnehage og 1-10 skole. Barnehagen har p.t. 5 barn. Barnehagen har 0,4 
årsverk til administrasjon og 1,6 årsverk pedagogiske stillinger.  
Skolen er i skoleåret 2016/2017 3-delt, med 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skolen har totalt 
21 elever. Dette er en elevtallsnedgang på 5 elever sammenliknet med samme tid i fjor. Skolen har 
0,6 årsverk til administrasjon og 4,9 årsverk pedagogiske stillinger. 
Totalt har Mausund oppvekstsenter p.t. 7,5 årsverk i grunnbemanning, noe som oppleves som 
tilfredsstillende. 
Av bygningstekniske forhold har skolen fått asfaltert skoleplass og parkeringsplass i 2016. Det 
foreligger også planer om å renovere elevtoaletter og sette opp nytt uthus i 2016, men dette 
arbeidet er ikke kommet i gang pr. dags dato. 
Kan også nevne at hjemmesykepleien i øyrekka flyttet inn i kontorer ved oppvekstsenteret i 2016. 
Dette fører til en bedre arealutnyttelse, samt at vi håper å dra tverrfaglig nytte av dette. 

 

Utfordringer 

Mausund oppvekstsenter har de samme utfordringer som rammeområde oppvekst generelt, men i 
tillegg nevnes disse: 

 Barne-/elevtall: Skolen har det siste året opplevd relativt stor nedgang i elevtallet. Ved 
skolestart høsten 2015 hadde skolen 26 elever, mens den p.t. har 21 elever. 
Elevtallsprognosene for de kommende årene tyder også på at nedgangen vil fortsette. 
Med såpass få elever er man følgelig også svært sårbar hvis man opplever fraflytting. 
Barnetallet i barnehage er vanskelig å forutsi, men ser man på demografien i Sørværa, ser 
man at dette kan bli en utfordring. 

 Bygningsmessige forhold: Som det fremgår av kommunens vedlikeholdsplan er det fortsatt 
behov for noen oppgraderinger av skolebygget, selv om det også er gjort en del de siste 
årene. Elevtoaletter og nytt uthus er under planlegging, men arbeidet er ikke startet. 
Fortsatt mangler det skilting, merking og port inn til skoleplassen. Bygningen har også en 
oljefyrt fyrkjele som må byttes ut. I tilknytning til dette har også det tilhørende 
sentralvarmeanlegget behov for en oppgradering. 

 Boliger for ansatte: Ved ansettelsesprosessen våren/sommeren 2016 opplevde vi at 2 
kandidater som ble tilbudt stillinger hos oss takket nei. De oppga manglende eller dårlige 
boliger som en av hovedgrunnene til dette. Utleiemarkedet på Mausund er i dag svært 
«trangt». Det er svært få boliger tilgjengelig, de er av dårlig kvalitet etter dagens standard 
og eventuelle leietakere må flytte ut i ferier pga at husene brukes som feriebolig av eierne.  

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Renovering av elevtoaletter     

Nytt uthus     

Ny fyrkjele og sentralvarmeanlegg     

 

Merknad [hhos1]: Usikker på om jeg i 
det hele tatt skulle ta dette med disse 
tiltakene i denne tabellen, i og med at det 
for så vidt hører inn under teknisk. Har ikke 
fått noen kostnadsoverslag heller. Dette må 
evt. gjøres av teknisk. 
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Virksomhet: Nabeita oppvekstsenter 
Navn leder: Tove Karlsen 

 

Nåsituasjon 

Vi har fått styrket bemanning gjennom vedtak i budsjettprosess for inneværende år. Flere i fast 
ansettelse, større stabilitet. 
Barnehagen har fylt opp alle plassert og det er venteliste. Barnehagen er bygd for å kunne ta inn 
12 barn på småbarn i stedet for 9 som det er nå. 
Det bygningsmessige er i  god stand.  
Uteområdet på skolen trenger opprusting. 
Sykefravær på vei ned. 

 

Utfordringer 

Uteplassen på skolen. Gammelt og nedslitt. Mangler å ferdigstille dekket etter drenering. Bør 
asfalteres. Nye uteleker(apparater) trengs. Hele plassen trenger å planlegges på nytt i forhold til 
hvor de ulike områder/lekeapparater er. 
Det kan ses som ei utfordring av barnehagen er full.  Søsken, barn fra grenda får ikke plass. det står 
14 barn på venteliste hos oss, hvorav 5 ikke har plass (de andre har fått tilbud på de andre 
barnehagene) 
Vi har som sagt kapasitet, men økning av antall barn vil føre til økning i antall stillinger.  

 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

asfaltering uteplass skole ?    

nye lekeapparat/sykkeløype skole 150000 150000    

Begge disse tiltakene ligger under teknisk sitt område. 

 

 



26 
 

Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter 
Navn leder: Silje Christensen 

 

Nåsituasjon 

Skole: 
Lærertettheten er god, i forhold til behov og faglig kompetanse. 
Vi ser en utfordring i forhold til assistentressurs, vi har en 75% stilling som assistent. Denne 
stillingen skal dekke behovet for styrking i klasserommet, og SFO – tilbud hver dag.  
Barnehage: 
Nordskag barnehage har frem til nå vært 2 avdelingsbarnehage. Etter nybygning har det blitt 

utvidet til treavdelings barnehage.  

Nå er det 7,10 stillinger i barnehagen, dette er etter to avdelinger og 40 % styrkning på grunn av 

høyt antall minoritetsspråklige (barnehageåret 2015/2016 er 21 av 27 barn minoritetsspråklige). 

Etter opptaket blir det 17 barn i alderen 0-3 år og 15 barn i alderen 3-6 år. Av disse er 25 av 32 

minoritetsspråklige. Frøyas kommunal bemanningsnorm er 3 ansatte per 9 0-3 åringer, og 3 

ansatte per 18 3-6 åringer.  

 

Utfordringer 

Skole: 
Her på Nordskag er vi mange minoritetsspråklige som trenger ekstra støtte utover tilpasset 
undervisning. Vi får 5 nye elever inn i skolen høsten 2016 med annet morsmål midt i skoleløpet.  
Skal vi dekke behovet som er lovpålagt ift SFO tilbud for alle fra 1. – 4. trinn, dekker ikke denne 
stillingen nok strykning inn i klasserommene.  
Barnehage: 
Det ønskes at vi øker stillingene fra 7,10 til 9 stillinger. Da vil det være 3 ansatte per avdeling. 

Dette ønsker vi på grunnlag av barneantallet og de kommunale bemanningsnormene.   

Og på grunnlag av den høye prosenten av minoritetsspråklige, ønskes det å beholde 40 % ekstra 

stilling utover disse rammene. Denne prosenten vi har fått grunnet minoritetsspråklige burde økes 

når antall minoritetsspråklige barn øker.  

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

1. Økt assistentstilling i skolen 550 000 550 000 550 000 550 000 

2. Økning av stillingshjemler for 

barnehagen 

1060 000 1060 000 1060 000 1060 000 
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Ny fane laget av Astrid Reppe    Åpning av Nordskag oppvekstsenter 

 

Virksomhet: Sistranda skole 
Navn leder: Sissel Jorid Skoran 

 

Nåsituasjon 

Uiu, en satsning for mer variert og praktisk tilrettelagt undervisning på ungdomstrinnet ( det 
jobbes godt med utviklingsarbeid og vi ser  resultater av arbeidet bla med større fokus på variert 
og praktisk undervisning.) 
Læringsmiljøarbeid- gode resultater. Skolen har jobbet intenst med læringsmiljøarbeidet over flere 
år, og vi ser i dag positive resultater av dette arbeidet. Det jobbes daglig med læringsmiljøet. 
Faglige resultater er ikke der vi ønsker de skal vær. Resultater på nasjonale prøver er for lave, og 
grunnskolepoengene fra 2015 er ikke der skolen ønsker de skal være. Det jobbes kontinuerlig med 
dette, eks gjennom å heve kompetansen til lærere mht  mer variert og praktisk undervisning.     
 ( res matteeksamen i år går viser positiv utvikling) 
  
Skolen har også i år et stort kull med skolestartere, dette syns vi er flott.  Antall søknader for SFO 
plass fra høst 2016, har økt betraktelig. SFO fra høst 2016 har pr. i dag 65 påmeldte elever. Dette 
utløser blant annet  100% administrasjonstid for SFO – leder  
 
Elevsammensetningen på småtrinn krever spesielle tilrettelegginger, både fysisk og faglig. Det 
samme gjelder for noen klasser på mellomtrinnet. 
Et klasserom er flyttet opp til hallen, musikkrommet er flyttet til Amfiet i hallen, pga plassmangel i 
skolebygget. 

 

Utfordringer 

Bygget er ikke universelt utformet, dette fører til at det kan være begrenset mulighet til å komme 
seg rundt på bygget på egen hånd, med  for eksempel rullestol. 
 
Skolen ønsker ut fra pedagogisk tilrettelegging, egen avdeling/areal for småtrinn, mellomtrinn og 
ungdomstrinn. Pr. i dag er ikke dette mulig pga plassmangel. I dag er 3. og 4. trinn flyttet opp til 
mellomtrinnsarealet, 6.trinn er flyttet ut av mellomtrinnsarealet over til klasserom i hallen, og 
7.trinn er flyttet ut av mellomtrinnsarealet til skolens musikkrom som ligger i spesialromfløya. 
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Dette skal være midlertidig løsning. 
Tiltak med mindre grupper /klasser, eks 1.trinn med 30 elever delt i to grupper. Gi positiv effekt. 
Stillingsbehovet på 1.trinn har økt pga sammensetningen i elevgruppen. 
Stilling SFO, antall barn har økt betraktelig, ( over 60 barn, krav om 100% admiinistrasjon for sfo 
leder) 
Arbeidsrommene til lærerne er trange. Arbeidspulter for lærere mangler låsbare skap og 
lagringsplass. Skolen har dårlig med lagringsplass, dette fører til visuelt rot. 
Skolen har ikke navn på bygget, det står kun «Frøya bibliotek» på bygget. Burde vært satt opp 
navn på vegg mot veien.  
 
Det er sølvkre i arealene på småtrinn, vanskelig å bli kvitt pga fukt i bygget. Dette er ikke bra og må 
gjøres noe med 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Inventar: låsbare skap og hyller 35.000 35.000   

Utbygging/renovering av småtrinn Teknisk teknisk teknisk  

Arbeidsareal til lærere Teknisk teknisk   

Arbeidspulter til lærere 100.000 100.000   

Innkjøp av ipad, klassesett (20 stk) 100.000 100.000   

Bemanning SFO 450.000 450.000 450.000 450.000 

1,5 stillinger( elever med store 

hjelpebehov) 

750.000 750.000 750.000 750.000 
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Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole 
Navn leder: Line Brendberg 

 

Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter 
Navn leder: Lars Christian Larsen 

 

Virksomhet: Familie/Helse/Rehabilitering/Barnevern 
Navn leder: Renate Loktu Sandvik 

 Nåsituasjon 

Virksomheten har 32,5 årsverk og har ansvar for interkommunal psykisk helsearbeid Frøya/Hitra 
(samarbeid avvikles), Helsestasjon, skolehelsetjeneste med interkommunal jordmor, åpen 
barnehage, barne- og familieveileder, legekontor, legevakt, voksenopplæring, fysioterapitjenesten, 
ergoterapitjenesten og hjelpemiddeltjenesten. I tillegg ble barneverntjenesten en del av 
virksomheten fra 01.04.16. Familie/Helse/Rehabilitering/Barnevern er en stor virksomhet med 
mange tjenesteområder innen helse som gir et stort fagspenn og nedslagsfelt. Virksomheten er 
sentral part inn i Familiens hus som nå etableres.  

 

Utfordringer 

Barnevern: 
 
- Fylkesmannen har etter en rekke henvendelser fra flere kommuner kommet med en presisering 
av minimumskravet som barnevernloven stiller for å sikre at barn og unge får den hjelpen de 
trenger utenfor ordinær arbeidstid. Barneverntjenesten oppfyller ikke kravet til akuttberedskap 
etter barnevernloven. Kommunen har tidligere hatt avtale med barnevernvakta i Trondheim 
kommune og det anbefales at det på nytt blir sett på en slik samarbeidsavtale for å sikre at barn og 
unge får nødvendig hjelp til rett tid, samt at barnevernfaglig kompetansen sikres når situasjoner 
oppstår. Kostnadsrammen vil være 28 kr pr. innbygger per år. For 5000 innbyggere vil da 
kostnaden bli 140 000 kr årlig. 
 
- Ansatte i barneverntjenesten har behov for veiledning. Behovet er stort. En jobb i barnevernet er 
belastende, i tillegg er Frøya en småkommune noe som også utgjør en ekstra belastning. 
Barneverntjenesten har over lengre tid slitt med høyt sykefravær. Noe av dette fraværet er delvis 
arbeidsrelatert på grunn av høyt arbeidspress og kompleksitet i enkeltsaker. Ekstern veiledning av 
ansatte vil forebygge sykefravær og øke jobbtilfredsheten. Veiledning må inn fast og ikke kun som 
brannslukning når ansatte opplever utfordringer. Barneverntjenesten trenger kvalifisert ekstern 
veiledning. Dette vil også bidra til å øke kvaliteten på barneverntjenestens arbeid ved å styrke 
ansattes evne til å ivareta ansvars- og arbeidsoppgaver som barnevernet har. Veiledning 4 x året 
med ekstern veileder, inkludert overnatting og reise 60 000 kr. 
 
- Deler av Bufetat sitt ansvar og oppgaver ovenfor kommunen har frafalt. Som et resultat av 
nedtrappingen av tilbud på tjenester fra statlig barnevern er det forventet at kommunen fra 2017 
selv skal ha tilgjengelig hjelpetiltak. Dette har i de siste årene blitt rapportert fra 
barneverntjenesten. Hensikten med endringen og den gradvise utfasingen har vært å gi 
kommunen mulighet til å etablere egne tiltak. Det har over flere år vært en anbefaling at det 
etableres egne tiltaksstillinger i barneverntjenesten til å utfører forebyggende tiltak som for 
eksempel familieveiledning (hjemkonsulent), foreldreveiledningsprogram, økt fokus på familie og 
nettverksarbeid og et mer målrettet og forebyggende arbeid inn mot skoler og barnehager.  
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Barneverntjenesten har feks i foregående år brukt store ressurser på endringstiltak som MST og 
FFT. Dette er hjelpetiltak som har vist best resultat på positiv endring over tid. Slike tiltak kjøper 
kommunen av det statlige barnevernet. 3 måneder med tiltak som for eksempel MST har en 
kostnad på ca 40 000 kr, og tiltaket går som oftest over 6 måneder. På sikt kan etablering av et slikt 
lokalt tiltak være kostnadsbesparende. 
 
Fysio/Ergo/Hjelpemiddel: 
 
- Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved midlertidige behov. Kommunalt 
hjelpemiddellager har som hovedoppgave å levere ut, foreta enkle tilpasninger og monteringer av 
tekniske hjelpemidler til brukere i kommunen. Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 
2 år anses som korttidslån og er kommunens ansvar. Kommunen har pr. d.d ikke de hjelpemidlene 
som er et minimum for at det til en hver tid skal være hjelpemidler til utlån. Det er foretatt en 
kartlegging og det vil bli en kostnad på 98 500,-. I tillegg så må det avsettes 10% til årlig 
vedlikehold og evt. reinvestering av hjelpemiddellageret. 
 
Helsestasjonen: 
 
- Det er et behov for å styrke skolehelsetjenesten med 60 % stilling. Helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten er en viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste. En styrking vil føre til 
en økt innsats både i barne- og ungdomsskole og videregående skole. Ressursen vil kunne bidra til 
økt tilgjengelighet på skole for elevene, mer tid til tverrfaglig samarbeid for å utvikle og 
gjennomføre felles prosjekter (eks VIP- program ift psykisk helse, kostholdsveiledning), tiltak for 
spesifikke grupper, depresjonsmestringskurs for ungdom ,oppfølging av elever som er i ferd med å 
droppe ut av skolen). 
 
- Situasjonen ved Helsestasjonen er nå at det kun er en av fire Helsesøstre med formell 
helsesøsterkompetanse. To sykepleiere som er ansatt i helsesøsterstillinger ønsker å ta 
videreutdanningen om det legges til rette for dette økonomisk. Her må det tenkes på verdien av å 
rekrutterer etterspurt kompetanse hos ansatte som er bosatt på Frøya. Det vil det være behov for 
lønnsmidler tilsvarende 1 1/2 årsverk i en periode på 2 år. 
 
Legekontoret: 
 
- Ved en gjennomgang av budsjett for 2015 så viser det seg at legekontoret er underbudsjettert på 
område legetjenester 12704 med ca 2 000 000,-  
 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Ekstern veileder barnevern 60 000 60 000 60 000 60 000 

Akuttberedskap barneverntjenesten 140 000 140 000 140 000 140 000 

Familiekonsulent 100% 480 000 480 000 480 000 480 000 

Kommunalt Hjelpemiddellager 98 500 9850 9850 9850 

Styrking av skolehelsetjenesten 60% 340 000 340 000 340 000 340 000 
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Styrking kompetanse Helsestasjonen 720 000 720 000    

Underbudsjetterte utgifter legekontoret 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

 

 

Virksomhet: Virksomhet for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

Nåsituasjon 

Virksomheten har totalt 41,36 årsverk, i tillegg kommer oppdragsavtaler på støttekontakt, 

omsorgslønn og avlastning. Etterspørselen etter de tjenester som virksomheten har ansvar for pr i 

dag, er økende. 

Virksomhet funksjonshemmede skifter navn fra 01.12.16 til Virksomhet for bo-, aktivitet- og 

miljøtjeneste.  Virksomheten har ansvar for: 

Øvergården bofellesskap-  21,13 årsverk 

Moa Midtre bofellesskap, Moatunet bofellesskap, Moa 1, 2, 3, 4. – 14,10 årsverk 

BPA- ordninger (brukerstyrt personlig assistanse), utetjeneste med praktisk bistand/opplæring, 

koordinatoroppgaver – IP (individuell plan), støttekontakt, omsorgslønn, avlastning for barn/unge 

med særskilt behov i alder i 0–18 år. Dagsenter Kontakten med tre forskjellige dagsentertilbud 

(hjemmeboende eldre, hjemmeboende demente og øvrige voksne som har et særskilt behov for 

meningsfull tilrettelagt hverdagstilbud), Dagsenter Strandkanten for unge/voksne med særskilte 

behov/ funksjonshemminger, arbeidsrelaterte aktiviteter/ tilbud via Cafe Kysthaven. 

Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig sammensatt, arbeider aktivt og målrettet for bl.a. å 

utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den enkelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv 

deltagelse i egen livssituasjon realiseres gjennom målrettet miljøarbeid, forutsigbarhet, egen 

mestring, selvbestemmelse og valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med familie, aktiv 

deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/aktivitetstilbud og trygg bosituasjon. 

Utfordringer 
1. Utetjenesten; bistand og koordinering til personer som bor i egen bolig eller i 

foreldrehjemmet.  

Virksomheten satser langsiktig på å bygge opp en Utetjeneste som kan yte bistand og oppfølging av 

barn /unge /voksne som bor i foreldrehjemmet eller i egen eid/leid bolig.  

Virksomhetens hovedmål; 

Virksomheten for Bo-,  aktivitet- og miljøtjenesten  arbeider forebyggende, yter tilpasset og 

helhetlig tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv deltagelse i egen 

livssituasjon. 
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Dette er med på å bidra til å møte «Morgendagens omsorg» ift barn/unge som har behov for 

tilrettelegging, opplæring, oppfølging fra tidlig alder, vil føre til mindre bistand på sikt. Det betyr at 

virksomheten må: 

 Tilby gode tilpassede tjenester for å forebygge et voksenliv med omfattende tjenestebehov.     

 Gi støtte/opplæring til å mestre eget liv mest mulig selvstendig.  

Utetjenesten jobber i dag tverrfaglig sammen med bl.a pleie- og omsorg, helsetjenester, oppvekst, 

Nav, blir også en naturlig samarbeidende tjeneste inn i Familiens Hus når det blir etablert. 

 

Det er stor pågang på koordinator til personer med langvarig og sammensatte behov – en lovpålagt 

tjeneste som skal ivareta helhetlig oppfølging og individuell plan (IP). Denne oppgaven er tidkrevende 

og krever mange møtepunkt med bruker og pårørende, god kommunikasjon og relasjonsbygging 

med eier av planen. 

Utetjenesten har pr i dag en 80% stilling, ut fra det økende etterspørselen etter de lovpålagte 

tjenester som koordinator, IP, praktisk bistand og opplæring, oppfølging av støttekontakttjenesten, 

avlastningstjenesten, er det nå behov for økning i stillingsressursen på området. Oppgavene som 

omfatter effektuering av vedtak, er tidkrevende fordi planlegging, koordinering og iverksetting er et 

meget omfattende arbeid.  

For å imøtekomme det økende behovet, har virksomheten nå behov for å opprette en 100 % stilling 

miljøterapeut i utetjenesten. 

 

2. Dagtilbud/aktivitetstilbud - Dagsenter Strandkanten; 

Dagsenter Strandkanten har pr i dag ikke et eget driftsbudsjett med årsverk for egen daglig 

driftsansvarlig.   

Med bakgrunn i økende etterspørsel etter dagtilbud/aktivitetstilbud for de som bor i egen 

bolig/foreldrehjem, er det nå behov for stillings- og driftsbudsjett. Dagsenteret vil trenge en 100 % 

stilling som dagsenteransvarlig, samt budsjett for generelle driftsutgifter. Stillingen skal ha ansvar 

for planlegging, tilrettelegging, iverksetting og oppfølging av aktiviteter/tilbud for de som har/ får sitt 

dag/aktivitetstilbud ved dagsenteret.  

 

Mange ungdommer med særskilt behov blir/er ung ufør. De har med bakgrunn i uføregraden et 

behov for å inneha et meningsfullt tilrettelagt tilbud på dagtid. Virksomheten får henvendelse fra 

ungdommer, pårørende, samarbeidspartnere at det behov for aktiviseringstiltak på dagtid, og 

ungdommene selv ønsker en hverdag som gir innhold, mening og betydning. Konsekvensen av 

manglende forpliktelser, ikke bli etterspurt, ikke få gjøre noe de mestrer, ikke være en viktig brikke i 

jobbsammenheng, kan over tid føre til at de unge blir mer hjelpavhengig. Forebygging vil på sikt være 

ressursbesparende for kommunen. 

 

I dag har Nav et tilbud til ung ufør VTA (varig tilrettelagt arbeidsplass) og VTA-O (varig tilrettelagt 

arbeidsplass i ordinær bedrift). Tiltakene krever en del ferdigheter av ungdommene; at en innehar 

arbeidskapasitet til å være i en arbeidsgruppe med oppfølgingsfaktor 1:5. Dessverre fører dette til at 

mange faller utenfor disse tilbudene, samt at Nav melder at de ikke har flere VTA –plasser. 

 

3. Kommunal avlastningsbolig til barn/unge (0-18 år) og deres familie.  

Virksomhet har jevnlig henvendelse fra familier/brukere som trenger sårt til avlastning, omsorgslønn 

og/eller støttekontakt på grunn av særlig tyngende omsorgsoppgaver. Familier og den unge trenger 
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også tid til løsrivelsesprosess med tanke på at de unge skal i voksen alder flytte ut i egen bolig.             

Barn/ unge som er på avlastning har behov for innlæring av ferdigheter med bistand og tett 

oppfølging. Foreldrene trenger sårt til avlastning av den omfattende omsorgsoppgaven for å klare å 

stå i situasjonen over tid.  Virksomheten klarer ikke pr tiden å effektuere alle vedtak om avlastning på 

grunn av manglende oppdragsaktører. Frøya kommune er nå i en byggeprosess for å etablere en 

avlastningsenhet/barnebolig, her vil det bli behov for årsverk og driftsmidler/driftsbudsjett ved 

oppstart av enheten våren 2017. 

4. Bemannet botilbud for ungdommer og voksne med særskilte behov  

Arbeidet med planlegging av bofellesskap for 5 ungdommer er startet. Virksomheten er aktiv med i 

planlegging og tilrettelegging av bofellesskapet, bruker/pårørende som har meldt sin 

interesse/behov blir nå tatt med. Vurdere ferdigstilling av bofellesskapet våren 2017. Her vil det være 

behov for årsverk og driftsmidler/driftsbudsjett knyttet til tjenestetilbudet i bofellesskapet. 

 

5. Økende ant unge med behov for ressurskrevende tjenester.  

Antall unge og voksne brukere med omfattende sammensatte behov er økende, noe som krever tett 

bistand og oppfølging på alle arenaer. Det vil å årene fremover øke i antall brukere med behov for 

ressurskrevende tjenester. Behovet er veldig uforutsigbart, i perioder må det settes inn betydelige 

ressurser som vil føre til behov for økning av rammen på årsverk. Dette blir ivaretatt via egen politisk 

behandling for hver enkeltsak. 

 

6. Økte henvendelser på tjenestene omsorgslønn og støttekontakt.  

Det er behov for å avsette mer lønnsmidler til tjenesten omsorgslønn. Dette med bakgrunn i økende 

etterspørsel og tildeling. Pr 2.kvartal 2016 har vi overforbruk på budsjettposten med kr ca 79 000,- 

Mange familier har familiemedlemmer barn/voksne med omfattende hjelpebehov (særskilt tyngende 

omsorgsoppgave), men ønsker selv å ivareta omsorgsoppgaven i eget hjem lengst mulig. Dette er 

også etter ønske fra bruker.  

7. Kompetanseheving/rekruttering;  

For å kunne møte Morgendagens behov for faglig og kvalitative tjenester, er det behov for 

kontinuerlig kompetanseheving av de ansatte i virksomheten og behov for rekruttering av nye 

fagfolk. Kompetansehevingen gjelder innenfor grunnutdanning, videre- etterutdanning og 

internopplæring jfr. Strategisk rekrutteringsplan. Å kunne sikre at virksomheten innehar den 

kompetanse enn trenger for å løse sine lovpålagte oppgaver forsvarlig, kreves det økonomisk styrking 

i budsjettet for kompetanseutvikling. 

 

Prioriteringer – drift:  

1. Utetjenesten – 100 % stilling miljøterapeut 

2. Dagsenter Strandkanten, dagsenteransvarlig – 100 % stilling miljøterapeut 

3. Dagsenter Strandkanten – Driftsbudsjett  

4. Omsorgslønn – økning av rammen. 

5. Kompetanseheving – rekrutteringstiltak 
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Prioriteringer – investeringer:  

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak: 2017 2018 2019 2020 

Utetjenesten - 100% still miljøterapeut 563 000 563 000 563 000 563 000 

Dagsenter Strandkanten, 

dagsenteransvarlig 

100% still miljøterapeut 

563 000 563 000 563 000 563 000 

Dagsenter Strandkanten - driftsbudsjett 100 000 100 000 100 000 100 000 

Omsorgslønn – økning av rammen 160 000 160 000 160 000 160 000 

Kompetanseheving - rekrutteringstiltak 100 000 100 000 100 000 100 000 

 

 

Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten 
Navn leder: Ann Kristin Sandvik 

 

Nåsituasjon 

 Virksomheten har 94 årsverk, og består av sykehjem, hjemmebaserte tjenester, BPA- 
ordninger og omsorgsboliger. Virksomheten har to store fokusområder fremover, 
planlegging og igangsetting av morgendagens omsorg og tjenesteutvikling.   

 Fokusområdene peker mot de utfordringene vi ser i tjenestene fremover.   

 Fokusområde morgendagens omsorg skal gjør tjenesten bærekraftig for fremtiden. Trinn 2 
i morgendagens omsorg startet i 2016. Det er 5 delprosjekter, utforming av 
heldøgnsomsorgen, frivilligheten og pårørendeomsorgen, hverdagsrehabilitering og 
velferdsteknologi, rus og psykisk helsearbeid og organisering, bemanning og kompetanse.  

 At det er lagt en plan på hvordan behov for heldøgns tjenester skal ytes frem i tid, er bra 
for tjenestene, samtidig som det vil utfordre oss i å tenke nytt, både i forhold til hvordan 
heldøgnsomsorg skal ytes og bruken av ansattes kompetanse, da vi ser at vi må ha mer 
fleksibilitet i forhold til å ha riktig kompetanse på riktig plass til enhver tid.  

 I fokusområde tjenesteutvikling jobbes det med stillingsinstrukser, tjenestebeskrivelser, 
livsglede for eldre, holdningsskapende arbeid og tiltak for å nå mål i strategisk 
rekrutteringsplan, heltid/deltid, sykefravær og rekruttering.  

 

Utfordringer 

 Pleie- og omsorgstjenesten yter gjennomgående gode og effektive tjenester, og står i de 

komplekse utfordringer vi møter i tjenestene. Den enkelte ansatte står på og berømmes 

for å finne gode løsninger på de utfordringene de møter.  

 Fremover vil det bli utfordrende å ha riktig, og god nok kompetanse til å møte 

morgendagens omsorg. Det stilles stadig høyere krav fra spesialisthelsetjenesten, og det 

kommer sentrale føringer som må innfris i kommunehelsetjenesten. Dette krever nok 

bemanning, med riktig kompetanse. 

 Virksomheten opplever å ha merkostnader i forhold til vikarbyråbruk de siste årene. Dette 
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er merkostnader som trolig blir vedvarende frem til vi har nok kompetanse i egen 

kommune.  

 Vi må ha fokus på å rekruttere fagfolk, både fagarbeidere og høyskolepersonell fra egen 

kommune, da vi ser det er disse som står i stillingene over lengre tid.  

 Utfordring å klare å styre/utnytte ressursene på en bedre måte. Dette kreves 

endringsarbeid i ansatte gruppene.  

Prioriteringer – drift: 

 Sikre tilgang til riktig kompetanse til riktig tid. Robuste bemanningsplaner 

 Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering  

Dette skal virksomheten finne rom for innenfor de ressursene vi har i virksomheten. 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 
Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Livsglede for eldre - budsjett 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 

Demensteam - budsjett 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 

 

 

Virksomhet: Kultur og næring 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg  

 

Kommuneplanens samfunnsdel: samfunn, næring og kultur 

Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve! 

Kultur og næring har hatt fokus på følgende områder: 

 Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Frøya ivaretar kulturarven.  

Nåsituasjon 

Leder har fungert som virksomhetsleder fra januar 2016. Rådmann har annonsert etter ny 
virksomhetsleder og prosessen er i gang.  
Det har, første halvår 2016, vært spesielt fokusert på økonomi og stram styring rettet mot alle 
avdelingene i kultur og næring.  
Våren 2016 gjennomførte alle ansatte i kultur og næring, samt næringskonsulenten fra strategi og 
utvikling, i en organisasjonsprosess med fokus på hvordan kan virksomheten organisere seg på 
effektiv og god måte. Prosessen er nå ferdig og rapporten er under utarbeidelse.  
 
En kulturkonsulent ble engasjert i 50 prosent ut året som har hatt fokus på EU-prosjekt barn og 
unge, et prosjekt hvor en kommune i Polen har fått EU-midler og hvor de inviterer barn og unge 
fra Nabeita IL til besøke i Polen. Kommunen har ikke utgifter på dette prosjektet. 
Kulturkonsulenten har også fokus på båtmuseum, avvikling av avtale med Bonenget og bla 
minneåret 2019 Titran.  Det er skrevet avtale med Hans Anton Grønskag, som gir en omvisning i 
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museet i kjelleren, i samarbeid med Hotell Frøya.  
 
Ny basishall er snart klar for åpning og utstyret er bestilt. Svømmehall er pusset opp og hallen har 
fått en ny drakt med møterom og nytt areal som Sistranda skole benytter som klasserom. Nytt 
dekke er også lagt i hallen. Amfiet (gamle kino) er pusset opp og til rette lagt for at Sistranda skole 
kan benytte området til valgfaget salg og scene.  
 
Kultur og kompetansesenteret har hatt flere arrangementer, samt at KOSTRA tallene viser en 
fremgang i antall besøkende på Frøya kino. Frøya kultur- og kompetansesenteret har hatt fokus på 
økonomi, da de i 2015 gikk med et underskudd. Arbeidet med å arrangere flere arrangement for 
høsten 2016 er igangsatt.  
 
Frøya frivilligsentral arrangerer eldrekafe, temamøter og har åpen kafe. I sommer arrangerte de 
«Sommerøya» på Sula for barn i alderen 15 – 20 år. 8 barn deltok.  
 
Biblioteket har en jevn tilstrømming av besøkende og en ser at biblioteket ikke lenger er et 
tradisjonelt bibliotek, hvor bøker lånes, men et informasjonssenter med flere fremmedspråklige 
besøkende. De er særlig opptatt av å benytte seg av internett. Samarbeidsavtalen med Sistranda 
skole og Frøya videregående skole fungerer godt.  
  

 

Utfordringer 

Biblioteket:  
1.       Datamaskiner (med skjerm, tastatur og alt som er nødvendig): 2 stykker 

(Pris: c.a. 20 000 NOK) 
Det mangler datamaskiner på biblioteket. Det var 3 datamaskiner for kunder, men vi bruker en av 
dem til selvbetjening (utlån\innlevering), og egentlig så burde vi bruke den andre til selvbetjening 
også (innlevering). Da er det bare 1 datamaskin til bruk for alle som kommer. Bibliotek er et 
informasjonssted og et sted som man kan komme til og få tilgang til nyheter, også med bruk av 
internett. En datamaskin er ikke nok. Dessuten, når man søker for bøker i katalogen online, så blir det 
også kø til datamaskinen. Vi har stor trafikk fra Sistranda skole og barn må bare vente i kø til 
datamaskin får sjekke i katalogen. Derfor er det nødvendig med minst to datamaskiner.  
  

2.       Hyller for bøker (2 kompletter). Det mangler hyller for bøker både i barneavdelingen og hos 
voksne. Bibliotek trenger minimum 2 nye sett med hyller. 

Pris: c.a. 50 000 NOK 
3.       Skanner til strekkode (2 stykker), med kabel.  Det er mangel på skanner, som er et vanlig 
verktøy på bibliotek. Vi trenger en skanner til skranke (andre plass til skranke, som er lagt, det 
mangler bare skanner), og en til selvbetjening. 

Pris: c.a. 6 000 NOK 
 
Frøya kultur og kompetansesenter 
Da det første gang ble laget et driftsbudsjett for Frøya kultur- og kompetansesenter, hadde man 
ingen erfaringstall eller realistiske sammenligningsgrunnlag å vise til. Dette var man klar over, og 
virksomhetsleder for kultur og næring fikk derfor 2 år på å skape en realistisk og balansert drift av 
senteret. Allerede etter første driftsår så man – til tross for noe etterslep på investeringskostnader, 
at budsjettet ikke harmonerte med virkeligheten, og det burde allerede da vært gjort grep. 
 
Nå har det gått 2 år, og vi står overfor nye budsjettforhandlinger for 2017. Det er på det rene at vi 
ikke klarer å dekke inn alle utgiftene våre med inntekter, med det aktivitetsnivået som kreves av 
oss. Erfaringsmessig ser vi at vi trenger ca. 500 000,- i styrking av driftsbudsjettet for å sikre et 
balansert resultat ved årets slutt. 
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Vår prognose på årlige inntekter er ca. 2 500 000,- og prognose på årlige driftsutgifter er på  
ca. 3 000 000,- (inkl. lønnsutgifter ca. 1 500 000,-) 
Dette gir et negativt driftsresultat på ca. 500 000,- 
 
Dagens budsjett forventer årlige inntekter på ca. 2 600 000,- og forventer driftsutgifter på 
ca. 1 700 000,- 
Sammenlignet med vår prognose vil man her få et samlet budsjettunderskudd på ca. 1 400 000,- 
Dette dekkes delvis inn av disposisjonsfond ca. 900 000,- 
Dette gir et negativt budsjettresultat på ca. 500 000,- 
 
Dette er altså bakgrunnen for at Frøya kultur- og kompetansesenter trenger å styrke 
driftsbudsjettet med 500 000,- 
 
Senke inntektskrav tilsvarende bortfall av disp.fond. 
Som tidligere beskrevet har Frøya kultur- og kompetansesenter fått benytte seg av 
disposisjonsfond på driftsbudsjettet de 2 første årene (884 000,-). 
Disposisjonsfondet blir tatt bort fra 2017, og gjør det umulig for oss dersom det ikke gjøres grep. 
Vi mener at inntektskravet må senkes tilsvarende bortfall av disposisjonsfondet. 
 
Øke stillingsressurs til 100 % Lydtekniker 
Frøya kultur- og kompetansesenter har et høyt aktivitetsnivå, men vi ønsker å styrke vårt 
inntektspotensial ytterligere i 2017. Dette krever at vi øker stillingen til lydtekniker fra 80 til 100 %.  
Dette er et grep som vi mener ikke har kostnadsmessige konsekvenser, da dette er en stilling som i 
stor grad finansierer seg selv. Men det vil ha driftsmessige positive konsekvenser, i tillegg til at det 
gir arbeidstakeren tryggere rammevilkår, som i større grad sikrer at vi beholder vedkommende 
også i fremtiden. 
 
Opplevelsessenter 
Frøya kultur- og kompetansesenter drifter og vedlikeholder opplevelsessenteret i dag. Dette viser 
seg å være en tidkrevende jobb, da det tekniske utstyret er ustabilt og sårbart – særlig ved 
strømbrudd, og varierende nettverk. Dessuten er mange av visningsstasjonene preget av 
bruk/misbruk – noe man måtte forvente, da det står tilgjengelig til for barn og skoleungdommer til 
enhver tid. 
 
Selv om vi i dag opprettholder driften av opplevelsessenteret, så er det grunn til å tro at Frøya 
kommune har større visjoner på videreutvikling av tilbudet. Dette må Frøya kommune si noe om – 
og et av signalene må da nødvendigvis være å bemanne opplevelsessenteret med ressurser som 
kan ta seg av dette. Dette er en stor jobb, og noe dagens stillingsressurser ikke vil være i stand til å 
håndtere, rett og slett av tidsmessige årsaker.  
 
Dette tiltaket er derfor ikke et driftsmessig nødvendig tiltak – snarere et signal fra oss til Frøya 
kommune om at dette er et næringslivstøttet opplevelsessenter som helt sikkert skaper noen 
forventninger om videreutvikling og fornying, og kommunen må si noe om hva de ønsker med 
opplevelsessenteret i fremtiden. 
Leasing av transportmiddel 
Frøya kultur- og kompetansesenter har i 2016 etablert utleie av lydproduksjon, et 
inntektsbringende tilbud som vi ser blir mer og mer populært. I tillegg deler vi mye sceneteknisk 
utstyr med Frøyahallen, noe som krever omfattende hent/bring.  
Vi bruker i dag våre personlige biler til slike oppdrag, noe som fører til omfattende slitasje og 
skader på bilene våre, og dette synes vi er uakseptabelt. I den grad teknisk avdeling har ledige 
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biler, så benytter vi oss av det, men de trenger bilene sine selv, har vi fått beskjed om. 
 
Det har over tid tvunget seg frem et behov for å lease en varebil som vi råder over selv, og selv om 
vi har etterspurt dette lenge, så mener vi bestemt at nå er tiden inne for å få lagt dette inn i 
driftsbudsjettet. 
 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 
Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

2 hyller til biblioteket 50 000    

2 datamaskiner til biblioteket 20 000    

2 skannere til strekkode med kabel til 

biblioteket 

12 000    

Styrking av driftsbudsjettet kultur og 

kompetansesenter 

500 000    

Senke inntektskrav tilsvarende bortfall 

av disp.fond. 

-884 000    

Øke stillingsressurs til 100 % Lydtekniker 70 000    

Opprette stilling og driftsbudsjett til 

videreutvikling av opplevelsessenteret 

500 000    

Leasing av transportmiddel 70 000    

     

     

 

Investeringer:  

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 
Etablere utendørs scene m/amfi - kulturpark     

Kommentar: 
Frøya kultur- og kompetansesenter lanserte for en tid tilbake et forslag om å etablere en utendørs 
scene m/amfi, i tilknytning til kultursenteret (sør-siden av FKK-senter). Bakgrunnen for forslaget 
var et behov for å utvide vårt driftskonsept til også å gjelde de månedene i sommerhalvåret hvor 
innendørs arrangementer er lite hensiktsmessig. I tillegg er det på det rene at Sistranda per i dag 
ikke har en optimal naturlig utendørs samlingsarena for ulike kulturelle aktiviteter av større 
format. 
 
Forslaget ble spilt inn til prosjektgruppa for Frøya Folkepark, og ble umiddelbart tatt godt i mot, 
og ble lagt inn som en del av dette prosjektet. 
 
Behovet for en utendørs scene m/amfi er blitt ytterligere forsterket nå, særlig med tanke på at 
festivaltomten på Siholmen nå blir Brannstasjon. Behovet er med andre ord i ferd med å gjelde 
flere aktører enn kun FKK-senter, og da er det etter vår oppfatning viktig å være på banen, slik at 
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vi unngår at store utendørsarrangementer forsvinner fra Frøya. 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter egner seg særdeles godt som arena for ulike 
utendørsarrangementer – eller kombinert utendørs og innendørs-arrangementer. Infrastrukturen 
er god i forhold til bobil-camp på de relativt store asfalterte områdene på sjøsiden av senteret, 
samt gode kjøkken, garderobe- og toalettfasiliteter i selve bygget. I tillegg er den tekniske 
logistikken svært tilfredsstillende. Vi mener bestemt at en utendørsarena tilknyttet FKK-senter vil 
være svært attraktiv både for arrangører og publikum – og ikke minst inntektsbringende for FKK-
senter. 
 
Egil Wilhelmsen (STFK) uttrykker på vegne av styret i FKK-senter stor entusiasme for en 
utendørsarena i tilknytning til senteret, og gir oss bred støtte i dette forslaget.  
 
Frøya kultur- og kompetansesenter skal være en pådriver for kulturlivet på Frøya, og legge til rette 
for kulturelt samarbeid lokalt, samt å videreutvikle det lokale kulturlivet. Vi ønsker å jobbe for 
inkludering og integrering, og vi ønsker at Frøya kultur- og kompetansesenter skal være en 
attraktiv kulturarena – både lokalt, regionalt og nasjonalt. I så måte mener vi at en utendørsarena 
i tilknytning til senteret er et stort steg i riktig retning for å lykkes. 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter ønsker nå at det etableres en prosjektgruppe som skal se på 
kostnader, beliggenhet, utforming og behov. Det kan også være muligheter for å søke midler på 
slike prosjekt, noe en prosjektgruppe kan se på. 
  
Utescene m/amfi kan ses på som et byggetrinn 1 i et fremtidig folkeparkprosjekt. 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter ønsker også at dette skal være et prosjekt hvor politikerne er 
involvert fra dag 1, og tar eierskap i prosjektet, for å sikre god kvalitet i hele prosessen. 
 
Frøya kultur- og kompetansesenter håper at Frøya kommune ser mulighetene med å ha en 
utendørs scene m/amfi, og at dette er noe vi faktisk trenger – og kan få til, uten de store 
kostnadene. 17.mai-feiringen blir unik – spel-tradisjonen får en ny vår – festivalene får en arena 
osv… 
 

Frøyahallene 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Idrettskonsulent 50 % (Note 1) 281297,00 281297,00 281297,00 281297,00 

Oppgradering av utstyr i 
svømmehallen. (Note 2) 

 
50000,00 

 
30000,00 

 
30000,00 

 
30000,00 

Digital informasjon i hallene 
(Note 3) 

0,00 100000,00 0,00 0,00 

Digital reklame i idrettshallen 
(Note 4) 

600000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

Oppgradering lysutstyr i amfiet 
(Note 5) 

40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

Oppgradering av utstyr kjøkken 
(Note 6) 

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

Nye bord Kafeteria/møterom 
(Note 7) 

56900,00 0,00 0,00 0,00 
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Note 1: Vedtatt i Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 

kommune 2013-2017 (revidert 23.11.2014) og i tillegg åpning og drift av BUA Frøya som i 

utgangspunktet skulle ha en 20 % stilling. 

Note 2: Utstyret i svømmehallen er helt utslitt og vi mener at vi kan gjøre svømmehallen mer 

attraktiv å bruke spesielt for barn og unge ved å oppgradere utstyret for vannlek. 

Note 3: Ved å tenke nytt og legge opp til digital informasjon i Frøyahallen kan vi nå flere med mere og 

bedre informasjon om aktivitetene i f.eks. helhetlig idrettspark, Frøya kultur og kompetansesenter 

etc. 

Note 4: Dette for å kunne gi et nytt og bedre tilbud de som leier reklameplass i hallen i dag, samtidig 

så kan vi nå mange flere sponsorer på en helt annen måte enn med dagens reklameskilt og i tillegg 

kan Frøya kommune selv bruke det til aktiv informasjon til folket. 

Note 5: Det som er av lysutstyr i amfiet er 20 år gammelt og ikke sikkert å bruke lenger, så det å få 

skiftet det ut er i hovedsak for sikkerheten sin del. Etter ombyggingen har vi fått et flott amfi med 

120 m2 scene og 98 faste seter som skal brukes av både skolene og det frivillige kulturlivet. Frøya 

kommune kan også ta det i bruk når de har behov for et sånt rom. 

Note 6: Vi driver med utleie av lokaler med kjøkken i mange sammenhenger og har derfor et behov 

for både oppgradering av kjøkkenutstyr og komplettering/vedlikehold av dette for å kunne drive med 

en slik form for utleie. 

Note 7: Bordene i kafeteria og møterommene er fra 1997 og helt utslitte og lar seg snart ikke 

reparere lengre.   

Frøya Frivilligsentral 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Steam oppvaskmaskin  40 000    

Ut og hjem for en 100-lapp 70 000    

Steam oppvaskmaskin  

Da frivilligsentralen driver eldrekafe har de behov for en større oppvaskmaskin.  

Ut og hjem for en 100-lapp er en ordning lokalt på Frøya. Dette gjelder skyss for eldre i forbindelse 

med kulturarrangementer i regi «Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) samt annonserte lokale 

kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt for eldre.  

Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner og/eller lokale lag og 

foreninger.  Her er det mulig for eldre å bestille skyss både ut og hjem for arrangementer, og det 

betales en egenandel for på kr 50,- for tur og kr 50,- for retur.På sentralene brukes tiltet f.eks 

eldrekafe, allsang og andre aktiviteter tilrettelagt for eldre. 

Forbruket første halvår ca 32 000 – årlig behov kr 70 000 
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Virksomhet: Kommunale tjenester i NAV Frøya 
Navn leder: Elin Reppe 

 

Nåsituasjon 

Sosialtjenesten i NAV Frøya - 3300: 
Vi ser en økning i utbetaling av sosial stønad som bekymrer. Det er ikke økningen av antall brukere 
som bekymrer, men utbetaling pr. bruker.  
2 av 3 brukere er mellom 30 – 60 år dvs arbeidsfør alder. I denne gruppen finner vi flere med 
rusproblemer og psykiske plager. Resten er ungdom under 30 år og noen få over 65 år. De fleste av 
ungdommene under 25 år som registreres, spesielt på høsten, har ikke kommet inn på skole eller 
lærlingeløp.  
Ungdommene under 30 år er en prioritert gruppe i NAV, og det jobbes målrettet for at disse skal 
komme ut i en eller annen form for tiltak raskt. 
For den største gruppen skyldes utbetalingene supplerende sosial stønad, dvs at de som søker har 
små deltidsstillinger eller har lav uføretrygd. Og søknadene omhandler for det meste bistand til å 
dekke utgifter til husleie og strøm, samt store tannlegeregninger.  
Gjeldsordningen i NAV Frøya har nå flere en før i ordningen frivillig forvaltning, sågar tvungen 
forvaltning. Dette krever mye saksbehandling og hyppig kontakt med bruker og kreditorer. 
Flyktningtjenesten i NAV Frøya – 3302: 
Flyktningtjenesten og Voksenopplæring ifht rett-og-plikt-elever er oppe og går. Vi har gjort de 
ansettelser som er nødvendig og rutiner begynner å komme på plass. Tilbud om 
grunnskoleopplæring gies fra høst 2016. Godt samarbeid med Boligkontoret. 
Vi bosatte 18 flyktninger i 2015 og skal bosette 13 flyktninger i 2016. Bosetting av enslige 
mindreårige er satt på vent, pga manglene interesse på Frøya for å melde seg som fosterhjem. 
Flyktningtjenesten er midlertidig flyttet i kjelleren på Rådhuset før lokalene i den gamle legefløya 
er oppusset. Vi trenger en del undervisningsverktøy innen data og et fagsystem/arkiv. 

Utfordringer 

Frøya kommune har lagt en marginal kommunal personalressurs inn i det lokale NAV-kontoret, 
den laveste bemanningen i landet.  
Spesielt går dette på bekostning av den arbeidsretta oppfølgingen vi gjerne skulle gjort mere av. 
Nå går tiden til saksbehandling av søknader og brukersamtaler i kontoret. Den boligsosiale 
oppfølgingen er ikke prioritert ut fra dagens bemanning. 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Øke stillingen som Gjeldsrådgiver fra 50 % 

til 100 % 

250 000 250 000 250 000 250 000 

Veileder boligsosialt arbeid 500 000 500 000  500 000 500 000 

Fagsystem Flyktningtjenesten 100 000    

 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 
 

 
Frøya sokn 
 

 Driftsbudsjett:  
Utfordrende å få driftsbudsjettet i balanse uten økning i det kommunale tilskuddet som har vært 
uforandret på 2.392.550,- de siste årene. (Det er ikke tatt hensyn til normal lønn- og prisvekst i 
tilskuddet.)  

Administrere gravplasser, graver, festere og sletting av graver.  

Rekruttering- og ansettelses når to ansatte går av med pensjon neste år.  

Endrings- og utviklingsarbeid; bruk av IKT-løsninger.  
 
Ut i fra disse utfordringene legger vi inn et forslag til kommunalt tilskudd på 2.722.453,-  
 
Driftstiltak i planperioden:  
Prosjektstilling 25% over 2 år for å få kontroll på gravplass-problematikken. Kostnadsramme på 
130.000,- pr. år.  

Videreføring av diakoni-stilling 50%. Dette ligger inkl. i kommunalt tilskudd på 2.722.453,-  

Intern opplæring IKT-løsninger.  
 
 

Investeringsbudsjett:  
Rehabilitering av taket på Sletta kirke  
 
Frøya sokn bruker av tidligere investeringsmidler på ca. 960.000,-. For 2016 er det bevilget 
1.200.000,- fra Frøya kommune som overføres til 2017. Da gjenstår en rest på 520.000,- for å få 
fullfinansiert det. I tillegg kan det komme en ekstrakostnad på nærmere 250.000,- hvis alt taktroet 
må skiftes, dette blir ikke avdekt før arbeidet starter.  


Utvidelse av Nordhamarvika gravplass  
 
Nordhamarvika gravplass er en «ung» gravplass, anlagt i 1965, og gjør at gjenbruket av graver er lavt 
her ennå. Fortetting av innbyggere på Frøya er størst på Sistranda og Hamarvik, noe som øker presset 
på gravplassen der. Befolkningsutviklingen av eldre 2015-2040 viser betydelig økning i aldersgruppen 
80-89 år, dette påvirker også behovet for gravplasser. Den eldre befolkning er med på fortettingen 
ved at de flytter fra grendene til sentrumsnære leiligheter med mindre vedlikehold.  
En gravplass er en livssynsnøytral plass. Kommune er pålagt å tilrettelegge for gravlegging av 
mennesker fra alle trossamfunn. Det er naturlig å inkludere dette i en utvidelse av Nordhamarvika 
gravplass. I tillegg bør Frøya kommune få anlagt en minnelund/urnelund da statistikk viser en økning 
i antallet mennesker som velger dette.  
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§ 2.Anlegg mv. av gravplass  
«Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og skal selv, i samråd med kirkelig 
fellesråd, regulere slikt areal etter kapittel 12 i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Regulert areal til ny gravplass eller utvidelse av 
gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og naboskap. Gravplass 
skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Bispedømmerådet skal som statlig fagmyndighet ha anledning til å uttale seg før 
kommunen gjør vedtak, jf. plan- og bygningsloven kapittel 11 og 12.  
Anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass skal skje i henhold til plan for gravplassen som 
vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet, jf. gravferdsloven § 4 første ledd. Ved 
anlegg, utvidelse og vesentlig endring skal behovet for særskilt tilrettelagte graver vurderes. 
Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om plan for gravplassen før 
vedtak fattes.  
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for utarbeidelse av plan for gravplassen og gravkart og for igangsetting 
av arbeidet.»  
 
Frøya sokn har lagt inn forslag om 500.000,- til prosjektering av utvidelse dette i samråd med teknisk 
etat. Oppstart av prosjektering forutsetter at kommunen sitt avsatte areal godkjennes av 
Fylkesmann.  
 
Frøya sokn har lagt inn forslag om 1.500.000-2.000.000,- til rehabilitering av taket på Sula kapell. 
Rapport på tilstanden på taket ved Sula Kapell konkluderer med at det er i meget dårlig stand. 
Takstein faller av å kan være til fare for folk som er i nærheten. Ole Th. Sandvik as har skiftet ca. 30 
stein, men på grunn av at taktroet er i meget dårlig forfatning er det vanskelig å få feste for steinene. 
Det er også godt synlig innvendig i tårn og sal at det har kommet inn betydelig med vann og gjort 
skader.  


I 2016 ble det bevilget 160.000,- til utredning av universell utforming av Titran kapell og Sula kapell. 
Vi prøver så oss på å inkl. Hallaren kirke også, da behovet der har blitt større etter at sprinkelanlegget 
er installert. Vi er i gang med prosjektering, og det er da et behov for midler til iverksetting av 
universell utforming i 2017. 500.000,- 
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Budsjett 2017   
Økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 2020 Verbal del 

 

Virksomhet: Frøya sokn 
Navn leder: Ranita Jørgensen (svangerskapspermisjon til 15.02.17) Janicke Vatn (vikar) 
 

Nåsituasjon 

Frøya sokn har i dag 3,7 årsverk fordelt på 8 ansatte, dette inkluderer 0,5 årsverk diakon som 
finansieres av soknet. I tillegg har soknet, gjennom Orkdal prosti, 1,5 årsverk prester. Fordelt på 
sokneprest i 100% og en vakanse på 50%. Frøya kirkekontor har det siste året gjennomgått en 
prosess med skifte av daglig leder. Albert Stålskjær gikk av med pensjon, og Ranita Jørgensen tok 
over stilling. Hun gikk ut i svangerskapspermisjon etter 4 måneder, og vikar for henne er Janicke 
Vatn. Dette skifte av folk gjør mye med kontinuiteten i driften. I tillegg var menighetsrådet nytt fra 
01.11.2015 med flere nye medlemmer og ny leder. 
 
 

Utfordringer 

DRIFT 
Gjenopprette kontroll av gravplassene. 
Frøya sokn har de siste årene hatt utfordringer med å holde oversikt over festere av graver på lik 
linje med mange andre gravplassforvaltere. Sitat fra nettavis Vårt Land 25.august 2016: 
«Manglende kontakt med eiere av gravminner er ikke et ukjent problem for gravlundsforvaltere i 
Norge. – For oss er det en utfordring at vi ikke kommer i kontakt med en del eiere. Noen ganger 
kan den som står oppført som eier være død, og da er det vanskelig å spore opp andre pårørende, 
sier Per Øyvind Skrede, gravlundsjef i Kirkelig fellesråd i Stavanger.» Vi ønsker å opprette en 
prosjektstilling på 25% i en 2-årsperiode for å få den høyst påkrevde oversikten digitalisert, og det 
haster, da mye av kunnskapen om festeforholdene er hos enkeltpersoner. 
 
Diakoni 
Frøya sokn ønsker å sette litt fokus på diakoni-stillingen i soknet. Kirkens diakonale oppgaver er 
mange ettersom diakonien har omsorg for hele mennesket. Diakonien er like viktig som 
forkynnelsen og trosopplæringen. Den er troen i praksis. Diakoner tar ansvar for de frivillige i 
soknet, stiller opp på sykehjem, kan gjennomføre begravelser og ha sorggrupper, bidrar sammen 
med trosopplærere og prester på ulike arrangement i menighetens regi.  Frøya sokn har en 50% 
stilling som ikke har vært spesielt synliggjort i budsjettet tidligere. Soknet har ingen tilskudd fra 
bispedømmet på denne viktige stillingen, og den har da vært dekt inn over budsjettet til 
administrasjon. Med en stadig voksende befolkning i soknet med mange ulike behov for omsorg er 
vårt ønske å kunne få diakon-stillingen dekket inn via egen post i budsjettet. 
 
INVESTERING 
En bygningsmasse som trenger rehabilitering.  
 
Taket på Sletta kirke (her er det bevilget 1 200 000 i 2016, det er ikke tilstrekkelig så det spørres 
om inntil 460 000 til) 
Det har dessverre vært langvarige problemer med takkonstruksjonen og lekkasjer på taket på 
Sletta kirke. Frøya sokn har fått tilstandsrapport og lagt ut rehabilitering av taket på anbud. 
Fellesrådet har gjort en innstilling, men ønsker å utsette arbeidene til våren 2017 på grunn av 
værforholdene. I tillegg er det behov for å se på hovedinngangen, den er pr dags dato ikke tett. En 
automatisk døråpner på sideinngangen bør også finansieres. 

 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 
 

Taket på Sula kapell 
Rapport på tilstanden på taket ved Sula Kapell konkluderer med at det er i meget dårlig stand. 
Takstein faller av å kan være til fare for folk som er i nærheten. Ole Th. Sandvik as har skiftet ca. 30 
stein, men på grunn av at taktroet er i meget dårlig forfatning er det vanskelig å få feste for 
steinene. Det er også godt synlig innvendig i tårn og sal at det har kommet inn betydelig med vann 
og gjort skader.  
 
Froan kapell 
Her er også taket og vannlekkasjer det største problemet. Steinen må av og taktroet må skiftes. 
I tillegg er det råte flere plasser på kapellet. Vinduene er antakelig skiftet til 100-årsjubileet i 2004, 
da de ser bra ut. Bygget må males. 

 
Nordhamarvika gravplass som trenger utvidelse. 
 
Nordhamarvika gravplass er en «ung» gravplass, anlagt i 1965, og gjør at gjenbruket av graver er 
lavt her ennå. Fortetting av innbyggere på Frøya er størst på Sistranda og Hamarvik, noe som øker 
presset på gravplassen der. Befolkningsutviklingen eldre 2015-2040 viser betydelig økning i 
aldersgruppen 80-89 år, dette påvirker også behovet for gravplasser. Den eldre befolkning er med 
på fortettingen ved at de flytter fra grendene til sentrumsnære leiligheter med mindre 
vedlikehold.  
En gravplass er en livssynsnøytral plass, Frøya kommune har derfor et behov for å tilrettelegge for 
gravlegging av mennesker fra andre trossamfunn. Dette kan det tilrettelegges for ved utvidelse av 
Nordhamarvika gravplass.  
Det er ønskelig å få startet prosjektet med geotekniske undersøkelser før 2017. Dette innebærer 
en kostnad på 2016. Soknet har midler til det, men det kan da påvirke finansieringen av taket på 
Sletta kirke. 
 
 
 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Prosjektstilling 25% 130 000 130 000   

Videreføring av diakoni-stilling 50% 248 000 248 000 248 000 248 000 

 

Kostnadsoverslag investeringstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2017 2018 2019 2020 

Utskifting taket på Sletta kirke 460 000    

Utvidelse Nordhamarvika gravplass - 

prosjektering 

500 000    

Rehabilitering taket på Sula kapell 1 500 000-

2 000 000 

   

Rehabilitering Froan kapell 1 000 000    

Universell utforming Hallaren, Titran og 

Sula 

500 000    

 

Dato: 12.09.16 
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1 Forord 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om 

kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i 

kommunene og fylkeskommunene som økonomi, befolkning, barnehager, skoler, helse, pleie og 

omsorg, sosiale tjenester, kultur, miljø, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. 

Rapporteringssystem KOSTRA baserer seg altså på innrapporteringer fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå [SSB] på oppdrag fra staten, hvor SSBs rolle er å sammenstille kommunenes tall med 

annen offentlig statistikk, og publisere kommunal styringsinformasjon som i hovedsak omfatter 

hvordan kommunen prioriterer sin penge- / ressursbruk, tall på produktivitet og også hvilke 

dekningsgrader kommunene har for sine tjenstester innenfor definerte aldersgrupper (= 

målgrupper). Publiseringen inneholder også i noen grad kvalitativ informasjon basert på tall hentet 

fra eksempelvis IPLOS. Modellen for nøkkeltallpubliseringen er definert i følgende begrep (SSB, 

2014):  

 

Nøkkeltallet «prioritering» sier noe om bruk av ressurser pr innbygger i målgruppa. «Produktivitet» 

gir et bilde på enhetskostnaden og sier noe om ressursbruk pr bruker, mens «dekningsgrad» 

fremkommer ved å se på hvor stor andel brukerne utgjør av hele populasjonen i målgruppa. 

Kunnskapsgrunnlaget utarbeides av Strategi og utvikling (SU)hvert år og er ment å gi informasjon og 

beslutningsstøtte til blant annet handlingsplanen. Det meste av dokumentet bygger på KOSTRA-tall. 

Stort sett alle data rapporteres i februar året etter med en foreløpig publisering 15. mars og endelig 

publisering 15. juni. 

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes: 
 

 Prioriteringer - hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål. 

 Dekningsgrader - tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet. 

 Produktivitet/enhetskostnader - kostnader/bruk av ressurser i forhold til 
tjenesteproduksjonen. 

 Utdypende tjenesteindikatorer - nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under 
prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres 
under disse overskriftene. 

 
 
 



 

Kunnskapsgrunnlaget 2016 – Frøya kommune, Strategi og utvikling Side 2 

Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe 
Frøya kommune er en del av Kommunegruppe 3 i KOSTRA, som er små kommuner med middels 
bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter.  
 
Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har 
færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 innbyggere, mens store kommuner 
har 20000 eller flere innbyggere. 
 
Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri 
minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale 
og geografiske forhold. 
 
Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til 
disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes 
økonomiske handlefrihet. 
 
I Sør-Trøndelag er det kun Frøya og Hitra kommuner som er med i denne kommunegruppen. Frøya 
har god kontakt med Hitra kommune og samarbeider på flere tjenesteområder. Frøya ønsker i tillegg 
å sammenligne seg med Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Vikna er også i kommunegruppe tre og er 
en kommune med mange likhetstrekk til Frøya. Fra og med analysen for 2015 velges følgende 
sammenligningskommuner og grupper: Hitra, Vikna, Kommunegruppe 3, Sør-Trøndelag og Landet 
(inkl. Oslo). 
 

Kvalitetsindikatorene 
Kvalitetsindikatoren skal vise egenskaper og kjennetegn som tjenesten har som vedrører dens evne 
til å tilfredsstille (fastsatte) krav eller behov (som er antydet), og er fokusert på objektivt målbare 
indikatorer. Indikatorene er vurdert til å beskrive enten resultat-, produkt-, prosess- eller 
strukturkvalitet, og kan grupperes etter denne inndelingen. 
 

Prioriteringsindikatorene 
Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” å bruke til de 
enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en 
relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering 
mellom ulike kommuner er det flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller: 
 

 Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis 
korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er 
heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i 
KOSTRA. 

 Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 
informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 
til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se 
på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe. 

 Kommunen kan ha relativt høye inntekter.  
 
Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan 
tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå. 
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Prioritering:  
Netto driftsutgifter (NDU) totalt og på funksjon/tjenesteområde  
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som 
blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. 
De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og 
rammeoverføringer fra staten.  
 
Netto driftsutgifter(NDU) på tjenesteområde/funksjon = kontoklasse 1, funksjonene som gjelder 
det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480) +590 - ((600..895) - 728)]. I nøkkeltallene er 
netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten eller i prosent av 
samlede netto driftsutgifter gjennomgående benyttet for å vise kommunenes prioriteringer. 
 

Produktivitetsindikatorene 
Produktivitet/enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen. 
Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. 
Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. 
Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i 
kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i 
brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har 
høye utgifter per mottaker: 
 

 Produktiviteten er lav, det vil si at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken 

 Kvaliteten er høy, det vil si at brukerne mottar relativt gode tjenester 

 Enhetskostnadene er høye, det vil si at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den 
kommunen vi ser på, for eksempel på grunn av smådriftsulemper, lange reiseavstander eller 
et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft. 

 
Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy 
pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter per mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav 
produktivitet. 
 

Produktivitet:  
Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde  
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon 
pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes 
viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Dette gjelder artene 690 Fordelte utgifter og 790 
Internsalg. Art 710 Sykelønnsrefusjon er også trukket fra selv om sistnevnte er en ekstern refusjon fra 
staten. Det korrigeres for art 729 MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet.  
 
Korrigerte brutto driftsutgifter = kontoklasse 1, funksjonene som gjelder det enkelte 
tjenesteområdet, artene[(010..290) + 429 +590 - (690,710,729,790)]. For å vise kommunenes 
produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten er det i nøkkeltallene gjennomgående 
benyttet korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert enhet. 
 

Dekningsgradindikatorene 
En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom 
målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slike at vi får separate dekningsgrader for 
ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at 
målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og 
utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer. 
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3 Befolkning 
Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet 

til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens 

finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra 

demografi og geografi. 

3.1 Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen i perioden 2009 – 2015 har vært som følger: 

Pr. 1. jan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 år 53 47 55 47 53 52 60 

1-5 år 211 232 238 248 273 280 275 

6-12 år 385 356 348 337 332 328 338 

13-15 år 163 183 189 192 175 172 162 

16-19 år 219 216 217 224 246 246 258 

20-44 år 1 325 1 399 1 384 1 406 1 494 1 501 1 536 

45-66 år 1 139 1 166 1 185 1 214 1 234 1 266 1 290 

67-79 år 455 440 440 439 432 438 446 

80-89 år 232 240 237 227 230 223 221 

90 år + 33 35 33 35 37 41 48 

Sum 4 215 4 314 4 326 4 369 4 506 4 547 4 634 

 

 Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for behovet 
for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som barn i 
barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2009. 

 

 Antall barn i skolealder, 6 – 12 år er barn som går på småtrinnet og mellomtrinnet. Denne 
gruppen har hatt en nedgang i antall barn siden 2009. Gruppen 13 – 15 år er barn som går på 
ungdomstrinnet. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor nedgang siden toppen i 2012. 
Totalt har skolebarn i alderen 6 – 15 år hatt en nedgang på 48 i perioden. 

 

 Ungdommer i alderen 16 – 19 år har hatt en forholdsvis høy økning i perioden. 
 

 Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i 
alt 362 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av 
arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet. 

 

 Utviklingen i de eldre i aldersgruppene 67 – 79 år og 80 – 89 år har vært forholdsvis stabil i 

hele perioden. 

 

 Den eldste aldersgruppen 90 år og eldre har vært stabil frem til 2012, mens vi fra 2013 har en 

økning fra 37 til 48. 
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Befolkningsutviklingen i perioden 2000 – 2016 har vært som følger: 

 

Det var en svak nedgang i perioden 2001 – 2007. Fra 2007 har det vært en jevn høy vekst med en 

økning på 747 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 15,6 % fra 2007 - 

2016. 

Figuren under viser relativ vekst i % målt mot hele landet. Med unntak av 2002, så hadde Frøya en 

negativ utvikling i befolkningsveksten frem til og med 2006. Fra 2007 var det en kraftig økning i 

vekstraten for landet, men enda høyere for Frøya. 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1620 Frøya 4113 4107 4146 4107 4114 4059 4052 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 4634 4799
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Befolkning pr. 1 januar 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Frøya -0,15 0,94% -0,95 0,17% -1,36 -0,17 2,22% 1,68% 2,29% 0,28% 0,98% 3,04% 0,90% 1,88% 3,40%

Landet 0,46% 0,62% 0,55% 0,63% 0,73% 0,88% 1,20% 1,31% 1,23% 1,28% 1,33% 1,27% 1,13% 1,11% 0,92%
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Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Disse to er vist i figuren 

under. 

 

Perioden 2001 – 2007 viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 – 2015 er et 

gjennomsnittlig fødselsoverskudd 3,25 barn. Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. 

Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. 

Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og det er fra dette året befolkningsveksten startet for fullt. 

3.2 Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning 
Det er særlig fire aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester. 

 Gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass 

 Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen 

 Gruppen 13-15 år er elever i ungdomskolen 

 Gruppen 55-67 forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her 

 Gruppen 80 år og over har behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, 

matombringing og andre hjemmebaserte tjenester 

Disse aldersgruppene vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet når det gjelder alderssammensetning 

og befolkningsprognoser. 

Befolkningsdata pr. 01.01.2016 gir følgende resultat for Frøya og sammenligningskommunene: 

. Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel 0 åringer 1,2 1,1 1 1 1,2 1,1 

Andel 1-5 år 5,9 5 6,4 5,2 6 6 

Andel 6-15 år 10,6 10,7 13,4 11,9 11,6 12 

Andel 16-18 år 3,7 4 4 3,9 3,6 3,7 

Andel 19-24 år 7,8 7 7,8 7,6 9,1 7,9 

Andel 25-66 år 55,4 54,5 52,7 52,9 54,8 55 

Andel 67-79 år 9,9 12,8 10 12,1 9,7 10,1 

Andel 80 år og over 5,3 4,9 4,7 5,5 4 4,2 

 Av tabellen ser vi at Frøya kommune har størst andel 25-66 år i forhold til de andre. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fødselsoverskudd 0 -17 -9 -17 -12 -4 -8 7 -8 15 -5 2 -2 14 3

Netto tilflytting -7 56 -30 30 -41 -4 102 71 106 3 46 131 48 71 163
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3.3 Befolkningsprognoser 
I SSB sine prognoser for nasjonale utviklingstrekk i befolkningen forventes det at: 

 Personer over 67 år fordobles frem mot 2060 

 Forventet levealder øker 

 I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel 

 Flyttemønster blir omtrent som de siste 5 år 

 Etter hvert redusert innvandring 

 

Folketall pr. 1. januar i Norge registrert og framskrevet i 3 alternativer, høy, middels og lav 
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SSB har laget prognoser med ulike variabler og siste prognose ble offentliggjort 17. juni 2014.  
 
Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 
fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, 
høy innenlands flytting og høy netto innvandring. Frøya har pr. 1. januar 2016 148 flere innbyggere 
enn høy prognose fra SSB. 
 

Pr. 1. januar 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 64 67 70 70 72 72 78 83 

1-5 år 278 292 307 327 361 367 381 405 

6-12 år 364 370 375 396 450 518 533 555 

13-15 år 155 149 157 152 187 211 243 249 

16-19 år 225 230 216 209 234 256 305 332 

20-44 år 1 567 1 566 1 589 1 598 1 647 1 729 1 807 1 921 

45-66 år 1 313 1 342 1 359 1 386 1 451 1 508 1 603 1 662 

67-79 år 484 500 516 526 621 695 772 848 

80-89 år 216 210 207 204 215 287 342 397 

90 år eller eldre 51 54 57 59 67 69 82 121 

Totalt 4 717 4 780 4 853 4 927 5 305 5 712 6 146 6 573 

 



 

Kunnskapsgrunnlaget 2016 – Frøya kommune, Strategi og utvikling Side 12 

Befolkningsutvikling i yngre årsklasser 

 

Tabellen over viser at vi får størst økning i barn 1-5 år og 6-12 år. Barn 13-15 år øker frem til 2024 og 

avtar noe frem til 2027. 

 

 For barnehage er det moderate behovsendringer frem mot 2040. 

 Elevtallet i barneskolen vil øke med 213 fra 2015 til 2040. 

 Ungdomstrinnet får en liten nedgang frem til 2020 for deretter å øke med 62 elever frem 

mot 2040. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1-5 år 280 266 270 278 292 307 327 340 350 354 358 361 365 367 365 366 367

6-12 år 328 342 349 364 370 375 396 411 412 421 433 450 469 487 502 510 518

13-15 år 172 161 160 155 149 157 152 152 168 188 201 187 187 184 191 201 211
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2015 2020 2025 2030 2035 2040

1-5 år 266 327 361 367 381 405

6-12 år 342 396 450 518 533 555

13-15 år 161 152 187 211 243 249
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Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene 

 

Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år 

eller eldre holder et forholdsvis stabilt nivå frem til 2025. 

På kort sikt kan vi anta at vi får en liten behovsvekst innen pleie og omsorg siden den største veksten 

er blant de yngste eldre. 

 

På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en 

betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en moderat økning i aldersgruppen 90 år eller eldre. 

3.4 Befolkningsstruktur 
Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på 

når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

67-79 år 438 446 472 484 500 516 526 550 572 582 602 621

80-89 år 223 222 214 216 210 207 204 202 202 200 207 215

90 år eller eldre 41 48 49 51 54 57 59 61 60 66 66 67
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Befolkningsutvikling eldre 2014-2025 

2015 2020 2025 2030 2035 2040

67-79 år 446 526 621 695 772 848

80-89 år 222 204 215 287 342 397

90 år eller eldre 48 59 67 69 82 121
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel skilte og separerte 16-66 år 8,7 10,2 10 9,8 9,4 10,8 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden 1,4 2,3 1,8 1,4 1,6 1,5 

Andel uførepensjonister 16-66 år 11,1 12,4 11,3 10,8 9 8,8 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 63,3 67,5 63,9 66,2 64,7 64,4 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,9 82,9 82,9 82,8 82,9 82,9 

Forventet levealder ved fødsel, menn 79 79 78,6 78,1 79 78,4 

Levendefødte per 1000 innbyggere 11,3 11,3 9,1 9,8 11,7 11,3 

Døde per 1000 innbyggere 10,6 8 8 10,3 7,3 7,8 

Samlet fruktbarhetstall 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 

 
Frøya har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Vi har også sammen med 
kostragruppe 3 den laveste andelen enslige innbyggere 80 år og over. Frøya og Hitra er på samme 
nivå som landsgjennomsnittet i fødte barn pr. 1000 innbyggere. Andelen døde pr. 1000 innbyggere er 
høyest for kostragruppe 3 og Frøya. 
 

2015 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Innflytting per 1000 innbyggere 73,3 68,6 44,7 52,1 58 60 

Utflytting per 1000 innbyggere 39,4 60,4 40,1 48,3 51,7 54,3 

Netto innflytting 33,9 8,2 4,6 3,8 6,3 5,7 

 
Frøya kommune har den desidert største netto innflyttingen i forhold alle andre i 
sammenligningsgruppen. 
 

2015 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel innvandrerbefolkning 22,9 19,1 9,5 10,7 11,7 16,3 

Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 30,2 26,3 12,3 13,9 13,4 19 

Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 28,4 24,6 10,6 13,3 13,1 18,7 

Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 22,8 17,4 9,3 11 10,9 16,5 
*Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere. 

 
Innvandrerbefolkningen* har hatt en kraftig økning i Frøya de senere årene og har desidert største 
andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for Frøya 
kommune. 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som bor i tettsteder 25,9 26,2 69,4 51,5 78,6 80 

Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i 
minutter 15,4 12,2 5,2 9,4 8 7,5 

Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler 
ut av bostedskommunen 9,7 12,2 14 20,6 27,7 28,6 

 
Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er relatert til oppdrettsnæring og 
andre næringer tilknyttet havbruk. Frøya har den laveste andel av befolkningen som bor i tettsted og 
som pendler ut av kommunen.  Frøya har også høyeste gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret. 
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4 Økonomiske nøkkeltall 
Kommunenes inntekter er i hovedsak skatt og rammeoverføringer fra staten og diverse salgs- og 
leieinntekter. De statlige rammeoverføringene skal sikre at kommunene kan tilby sine innbyggere 
tjenester i henhold til lovkrav og standarder. I inntektssystemet skal demografiske forskjeller utlignes 
og kompenseres for.  
I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. 
Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi. 

4.1 Inntekter 
Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke 
bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er 
formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har høyeste 
skattesats på 7 promille. 
 
I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter 
består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private, 
samt egne særbedrifter. Salgs- og leieinntekter inneholder også gebyrer. 
 

I prosent av BDI 2011 2012 2013 2014 2015 

Skatt på inntekt og formue 34,6 33,9 29,3 32,5 30,5 

Statlig rammeoverføring 32,9 32 30,7 31,5 31,9 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 0,5 1,4 0,4 3,1 0,3 

Eiendomsskatt 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 

Salgs- og leieinntekter 15 15,2 14,5 15,4 16,3 

Andre driftsinntekter 16,2 16,5 24,2 16,6 20,1 

 

4.2 Frie inntekter 
Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og 
eiendomsskatt som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn lover og regler. Kommunen 
har en del andre inntekter som salgs- og leieinntekter og utbytte av investeringer som ikke inngår i 
dette nøkkeltallet. 
 
Gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det en del mekanismer (utgifts- og 
inntektsutjevning) som overfører midler mellom kommunene ut fra utgiftsbehov og inntektsnivå. 
Utgiftsutjevningen overfører midler fra kommuner med små utgiftsbehov til kommuner med store 
utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov 
per innbygger, som vi ser i tabellene under. 
 
 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Frie inntekter i kroner per innbygger 49 534 51 579 53 200 54 455 53 857 

Utgiftsbehov (Landet = 100) 110,23 109,15 109,8 108,9 109,01 

Trekk/tilskudd utgiftsutjevningen, tall i 
1000 17 801 17 075 19 765 18 639 20 529 
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Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra
befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Objektivt sett
trengte Frøya kommune i 2015 9,01 % mer midler enn gjennomsnittet for kommunesektoren for å
kunne yte et likeverdig tilbud t il våre innbyggere. Frøya kommune har i mange år ligget over
landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til
det ordinære rammetilskuddet. For 2015 utgjorde dette tilskuddet 20,5 millioner kroner.
Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i
utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

I 2016 er Frøya kommune 1,1 % over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov og får 20,1 millioner kroner i
utgiftsutjevning.

Det andre elementet for utjevning i inntektssystemet er inntektsutjevning. Her overføres midler fra
skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. I inntektssystemet brukes utgiftsutjevning og
inntektsutjevning mellom kommunene til å g jøre det mulig for alle kommuner å kunne gi et mest
mulig likt tjenestetilbud.

For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:

Vi ser av tabellen over at både før og etter utgifts - og inntektsutjevningen har Frøya mest frie
inntekter pr. innbygger av sammenligningskommunene.
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4.3 Driftsresultat 
Brutto driftsresultat (BDU)er driftsinntekter minus driftsutgifter inklusive avskrivninger. Det er 

beløpet kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. 

Netto driftsresultat (NDU)er lik brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger og tillagt eksterne 

finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av 

egenkapitalen. 

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å 

ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette 

måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Frøya kommune nådde dette måltallet i 2010-2013. 

I % av BDI 2011 2012 2013 2014 2015 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 7,2 7,7 10,7 1,6 -2,1 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 6,0 7,7 10,9 0,4 -3,4 

 
Vi ser at Frøya kommune i 2015 har et negativt netto driftsresultat på -3,4 %. 
 
I netto driftsresultat ligger imidlertid også to poster som det kunne vært korrigert for: Premieavviket, 
som er en kostnad som ikke er utgiftsført, og en inntekt som prinsipielt sett ikke er en driftsinntekt, 
nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette 
hadde man fått et mere nyansert nøkkeltall. 
 
 

I % BDI Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Brutto driftsresultat -2,1 2,1 1,5 2,0 2,3 2,3 

Netto driftsresultat -3,4 -1,5 -0,6 2,9 2,6 3,0 

 
Driftsresultatene varierer noe, men Frøya kommune har det svakeste resultatet i 2015 i forhold til 
resten i sammenligningsgruppen. 
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4.4 Andel netto driftsutgifter. Hvor brukes budsjettet? 
Kommunen har mange store og små oppgaver. I 2015 ble midlene brukt slik: 

 

 
 

 

Administrasjon og styring (12,9 %)

Barnehage (15,2 %)

Grunnskoleopplæring (23,3 %)

Helse og omsorg (33,4 %)

Sosialtjenesten (0,9 %)

Barnevern (3,3 %)

Vann, avløp, renovasjon/avfall
(VAR) (-0,9 %)

Fysisk planlegging kulturminner,
natur og nærmiljø (0,6 %)

Kultur (6,4 %)

Kirke (1,2 %)

Samferdsel (1,2 %)

Bolig (0,2 %)

Næring (0,3 %)

Brann og ulykkesvern (2,0 %)
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Andel av netto driftsutgifter i % av totale NDU 2011 2012 2013 2014 2015 

Administrasjon og styring 13,7 13,6 15,4 17,5 12,9 

Barnehage 10,9 11,1 11,8 14 15,2 

Grunnskoleopplæring 25,8 24,7 25,1 23,2 23,3 

Helse og omsorg 37,8 40,6 38,1 40,8 33,4 

Sosialtjenesten 1,9 2 1,4 1,7 0,9 

Barnevern 3,3 2,7 2,5 2,5 3,3 

Vann, avløp, renovasjon/avfall (VAR) -3,4 -3,7 -3 -1,3 -0,9 

Fysisk planlegging kulturminner, natur og nærmiljø 1 0,4 0 0,3 0,6 

Kultur 3,6 3,8 3,9 5,4 6,4 

Kirke 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 

Samferdsel 1,1 1,1 1,1 1 1,2 

Bolig -0,3 -0,6 -0,6 -4 0,2 

Næring 1,2 1,5 -0,3 0,8 0,3 

Brann og ulykkesvern 1,8 1,6 1,8 1,8 2 

Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
ansvarsområde 0,2 0,3 0,1 0,2 0 

 
Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 71,3 % av netto driftsutgifter i 2015. 
 

4.5 Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe 
For å si noe om hvordan en kommune prioriterer de ulike tjenestene, kan en se på netto 

driftsutgifter for området fordelt på innbyggere i målgruppen. En del tjenester har primærbrukere fra 

bare deler av befolkningen som for eksempel grunnskole hvor brukerne stort sett er barn og unge i 

alderen 6 -15 år. 

Netto driftsutgifter per innbygger Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Barnehage per innbygger 1-5 år 144 758 106 841 146 238 137 861 135 798 131 858 

Grunnskolesektor per innbygger 
6-15 år 123 468 131 358 102 022 131 044 101 441 102 394 

Kommunehelsetjenesten 3 351 3 705 2 811 3 855 2 453 2 347 

Pleie- og omsorgtjenesten 15 676 15 240 17 600 21 229 14 162 15 904 

Sosialtjenesten 20-66 år 764 -428 2 673 2 746 2 933 3 618 

Administrasjon og styring 7 280 6 474 6 418 7 283 4 192 4 021 

Barnevern 1 844 2 060 1 692 2 109 1 748 1 812 

Fysisk planlegging, kulturminner, 
natur og nærmiljø 354 383 195 736 624 594 

Kultur 3 603 2 932 1 250 2 849 2 135 2 030 

Kirke 676 834 532 929 573 552 

Samferdsel 698 1 207 1 854 1 693 733 732 

Brannberedskap og ulykkesvern 1 131 1 086 711 1 023 683 687 

 
Frøya bruker en god del mer på kultur og noe mindre på samferdsel i forhold til de andre. 
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4.6 Langsiktig gjeld 

I % av BDI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto lånegjeld 84,9 97,2 76,1 118,7 147,3 155,9 

Langsiktig gjeld 215 235,3 230,4 264,8 307,1 318,6 

- herav Pensjonsforpliktelse 112,2 120,7 119,2 115,4 128,3 126,0 

 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og 
fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. 
 
 

 
 
Frøya har den høyeste andelen netto lånegjeld i sammenligningsgruppen. Hitra og Frøya skiller seg 
klart ut med den høyeste andelen langsiktig gjeld. 
 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra 
beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at 
brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Føring av pensjoner var 
ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er 
direkte sammenlignbare for alle kommuner. 
 
 
 
 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Netto lånegjeld 155,9 143,4 77,6 78,6 96,5 77,7

Langsiktig gjeld 318,6 323,5 214,2 230,5 237,1 215,6

herav Pensjonsforpliktelse 126 137,5 111,7 134,1 118,2 117,3
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4.7 Likviditet 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Omløpsmidler 210 450 308 034 337 444 301 424 332 201 

-Kortsiktig gjeld 50 199 66 377 96 337 54 201 65 921 

Arbeidskapital 160 251 241 657 241 107 247 223 266 280 

 
Arbeidskapitalen minket noe fra 2012 – 2013, men har deretter vært økende. Nøkkeltall for likviditet 
er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2 
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler /kortsiktig gjeld som bør være større enn 1 
Et annet relevant nøkkeltall er arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter. 
 
 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Likviditetsgrad 1 4,19 4,64 3,50 5,66 5,04 

Arbeidskapital ex premieavvik i 
% av driftsinntekt 47,5 66,2 59,7 60,4 65,3 

 
Likviditetsgrad 2 er, som likviditetsgrad 1, ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo 
høyere forholdstallet er, jo bedre er kommunens betalingsevne. Forskjellen er at varelageret blir 
trukket fra omløpsmidlene. Dette blir gjort fordi varelageret er definert som det minst likvide 
omløpsmidlet. For veldig mange bedrifter og kommuner kan det være en utfordring å få konvertert 
varelageret til penger. Frøya kommune har ikke bokført varelager i sin balanse, så derfor blir 
likviditetsgrad 1 og 2 det samme. 
 
Ut fra tabellen ser vi at Frøya kommune ligger godt over grenseverdien og har veldig god likviditet. 
Landsgjennomsnittet for arbeidskapital ligger på ca. 13 % av driftsinntekter og Frøya ligger langt over 
dette. Den høye andelen arbeidskapital og høy likviditet påvirkes av en forholdsvis stor andel ubrukte 
lånemidler og plassering i verdipapirmarkedet. Hvis man korrigerer for dette, så blir tallene en god 
del lavere. 

5 Administrasjon, styring og fellesutgifter 

5.1 Grunnlagsdata 
 

Brutto driftsutgifter i kr per innbygger 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Politisk styring 780 831 767 1 095 771 752 

Kontroll og revisjon 143 182 156 175 207 225 

Administrasjon 4 232 4 664 5 081 6 476 8 142 5 533 

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 156 154 150 148 144 145 

Administrasjonslokaler 669 890 698 855 779 808 
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Brutto driftsutgifter i kr 
per innbygger Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Politisk styring 752 961 660 847 403 397 

Kontroll og revisjon 225 226 134 190 115 95 

Administrasjon 5 533 4 569 5 219 6 098 3 268 3 260 

Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 145 211 292 198 292 211 

Administrasjonslokaler 808 715 1 057 643 332 344 

 
Frøya kommune skiller seg ikke nevneverdig ut på noen av områdene. Frøya har minst 
forvaltningsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning. 
 
 

6 Barnehagedrift 

6.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0-åringer med barnehageplass i kommunale 
barnehager 1 12 1 0 1 1 

1-5 åringer med barnehageplass 202 201 236 247 262 258 

1-2 åringer med barnehageplass 78 84 84 75 99 89 

3-5 åringer med barnehageplass 124 117 152 172 163 169 

6-åringer med barnehageplass 1 0 0 0 0 0 

Barn med barnehageplass 204 213 237 247 263 259 

Barn med barnehageplass fra språklige og 
kulturelle minoriteter 24 35 55 67 68 65 

Barn med barnehageplass i kommunale 
barnehager 134 149 157 157 146 149 

Barn med barnehageplass i private 
barnehager 70 64 80 90 117 110 

Ansatte i alt kommunale barnehager 48 52 51 53 56 58 

Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning 
kommunale barnehager 14 14 13 17 16 17 

Antall årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 32 34 36 38 39 23 

0-åringer i kommunen 55 47 53 52 60 59 
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Figuren over viser antall barn i målgruppen målt opp mot hvor mange av de som er i barnehage. Det 
er viktig å merke seg at telletidspunktet for antall barn i barnehage er per 15. desember. I Frøya 
kommune er kun et hovedopptak til barnehageplass. Som en ser av tabellen er det i liten grad 0-
åringer i barnehage og dette skyldes at Frøya kommune i utgangspunktet ikke tilbyr barnehageplass 
til denne gruppen.  Frøya har hatt en jevn utvikling i antall barn i barnehage med en liten nedgang i 
2015. 
 

6.2 Produktivitet 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Antall kommunale 
barnehager 5 5 2 124 212 2820 

Antall private barnehager 2 0 6 49 199 3251 

 
Frøya kommune har en forholdsvis spredt barnehagestruktur med flere små enheter. Frøya har 2 
private barnehager og vi ser at disse er en stor tjenesteleverandør hos de andre vi sammenligner oss 
med. Kommunalt tilskudd til private barnehager føres i sin helhet på barnehagefunksjon selv om det 
også inneholder administrasjons- og rentekostnader av investeringer som i kommunens regnskap 
ikke føres på barnehagedrift. 
 

Kolonne1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i 
kommunale barnehager 10 940 10 885 11 118 10 862 9 957 10 119 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal barnehage 125 560 122 664 127 841 139 204 167 192 182 497 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager per korrigert 
oppholdstime 43 42 44 48 56 62 

 
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager sier noe om voksentettheten og vi ser 
at det har vært en nedgang siden 2010. Det har siden 2011 vært en forholdsvis stor økning i 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-åringer med barnehageplass 1 12 1 0 1 1

0-åringer i kommunen 55 47 53 52 60 59

1-5 åringer med barnehageplass 202 201 236 247 262 258

1-5 åringer i kommunen 238 248 273 280 275 285
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korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Videre ser vi at korrigerte brutto 
driftsutgifter per korrigerte oppholdstime har økt. 
 

6.2.1 Sammenlignet med andre kommuner 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Korrigerte oppholdstimer per 
årsverk i kommunale barnehager 10 119 11 872 11 931 10 053 11 515 11 419 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage 182 497 156 247 156 360 179 362 175 731 181 520 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager per 
korrigert oppholdstime 62 53 52 61 57 60 

 
Frøya er sammen med kostragruppe 3 lavest på korrigerte oppholdstimer per årsverk, mens Frøya er 
høyest på korrigerte brutto driftsutgifter per barn og korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert 
oppholdstime. 

6.3 Brukertilfredshet 
Foreldreundersøkelsen ble i 2015 gjennomført i 3 barnehager i Frøya kommune med den total 

svarprosent på 76 %. Undersøkelsen er gjennomført i Bedrekommune.no og har en fordeling mellom 

Frøya kommune og landsgjennomsnitt der 91 enheter har deltatt. 
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Resultatene viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene i Frøya. Barnehagene scorer 
likt eller høyere enn landsgjennomsnittet på alle indikatorene.  
 
 

6.4 Kvalifikasjon og kompetanse 

Kolonne1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 25,4 30,6 25 30,1 27,3 30,9 

Andel ansatte med annen pedagogisk 
utdanning 5,6 12,5 2,6 4,8 6,1 10,3 

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent 
barnehagelærerutdanning 72 76,9 65,5 75,8 79,4 87,9 

Andel styrere med annen pedagogisk 
utdanning 50 42,9 12,5 11,1 33,3 50 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet 
i barnehagene 6,9 3,4 6,6 4,3 7,1 5,5 
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6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner 

 

Frøya kommune har den laveste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning enn de vi 

sammenligner oss med. Flere ansatte er nå i gang med et utdanningsløp som barnehagelærere. De 

fleste vil være ferdig utdannet i løpet av 2016. 

6.5 Dekningsgrader 

6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

 

Andel barn i målgruppen med barnehageplass har variert lite de senere årene. 
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Andel barn 1-2 år har en nedgang siden 2015, mens andel barn 3-5 år har økt siden 2011 og har full 
dekning i 2015. Andelen på 100,6 % skyldes at Frøya kommune 2 barn i barnehage der barna bor i 
Hitra kommune. 
 

6.5.2 Sammenlignet med andre kommuner 

 

Figuren viser at Vikna har størst dekningsgrad, mens Hitra har lavest. Frøya ligger omtrent på snitt 

med de øvrige i sammenligningsgruppen. 
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6.5.3 Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune 

 

Vi ser at en stor andel av minoritetsspråklige barn har plass i barnehage og at hvert 4. barn av alle 
barn i barnehage er minoritetsspråklige. 
 

6.5.4 Sammenlignet med andre kommune 

 

For integrering og språkopplæring er det viktig at minoritetsspråklige barn er i barnehage på lik linje 
med øvrige barn. 
 
Frøya er omtrent på samme nivå som sammenligningskommunene i andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til alle innvandrerbarn. Frøya og Hitra har den klart høyeste andelen 
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass. Minoritetsspråklige 
barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk. 
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7 Grunnskole og SFO 

7.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall kommunale grunnskoler 6 6 6 6 6 

Antall elever 1.-4. årstrinn 191 171 181 197 209 

Antall elever 5.-7. årstrinn 150 159 147 136 131 

Antall elever 8.-10. årstrinn 198 177 175 165 170 

Sum elever i grunnskolen 539 507 503 498 510 

      

Antall elever med spesialundervisning 64 61 57 46 40 

Antall elever med særskilt norskopplæring 19 19 22 21 25 

Antall elever med morsmålsopplæring 6 7 .. 8 8 

Antall elever som får skoleskyss 354 301 270 287 299 

Antall elever i SFO 60 60 62 74 74 

Antall elever i kommunal SFO med 100 % plass 10 17 25 39 35 

Antall elever som har avsluttet grunnskolen 62 71 56 66 51 

Antall elever registrert i videregående opplæring 
samme høst som de avsluttet grunnskole 61 71 55 65 51 

      

Elevtimer, 1.-7. årstrinn 253 957 246 415 245 268 248 120 254 172 

Elevtimer, 8.-10. årstrinn 169 385 152 352 151 196 145 855 159 404 

Lærertetthet 1.-7. årstrinn 11,6 10,9 10,6 10,3 10,5 

Lærertetthet 8.-10. årstrinn 15,1 12,1 14,5 14,5 12,7 

Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,0 15,6 12,9 13,8 

Lærertimer som gis til undervisning 33 148 35 223 33 656 34 184 36 762 

Undervisningstimer totalt per elev 62 70 67 69 72 

      

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 34,6 34,9 33,3 36,8 36 

Antall årsverk for undervisningspersonale 59,8 60,2 58,9 59,0 55,1 

Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,2 10,7 10,4 9,8 

Antall lærere 61 68 68 71 69 

Antall lærere med kontaktlærerfunksjon 34 33 35 36 35 

Antall utdannings- og yrkesrådgivere 3 3 3 3 3 

Antall sosialpedagogiske rådgivere 1 1 1 1 1 

Antall lærere i grunnskole med universitets-
/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning 49 50 55 59 61 

Antall lærere i grunnskole med universitets-
/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning 6 8 8 5 6 

Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 7 7 7 

Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 82,3 71,1 71 75 

 
Antall elever i grunnskole har hatt en nedgang fra 539 til 510 fra 2010-2015. Dette er en nedgang på 
29 elever. Hvis vi ser på prognoser og utviklingen av barn 6-15 år, så vil vi få en økning på 213 barn i 
perioden 2015-2040. 
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Gruppestørrelser deles inn i barnetrinn og ungdomstrinn. Vi ser at lærertettheten er noe mindre på 
ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Lærertetthet i ordinær undervisning har vært ganske jevn i 
perioden. 
 

Utviklingen i Frøya 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av 
samlede netto driftsutgifter i kommunen 25,8 24,9 25,4 23,4 23,2 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år 99 548 106 866 120 458 117 254 123 468 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss per elev 93 231 100 670 119 391 118 844 124 531 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss per elev 70 535 77 720 88 605 91 357 92 342 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole 
per elev 71 478 78 829 90 590 92 181 97 575 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per 
elev 1 619 1 921 1 870 2 024 2 270 

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 597 1 050 1 771 777 410 

Brutto driftsutgifter til SFO per bruker 22 648 23 450 27 945 33 731 29 297 

 
Tabellen viser at andelen av BDU til skolesektor av totale NDU i kommunen er redusert med 3,1 % fra 
2011 til 2015, mens alle driftsutgifter unntatt SFO og inventar og utstyr er økende. 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss har økt en god del fra 2014 
til 2015. I tabellen under ser vi nærmere på hva de tre elementene i dette måleparametret er satt 
sammen av. 
 

 
Tabellen viser at det er utgifter til undervisning og skolelokaler som øker, mens utgiftene til 
skoleskyss har gått betydelig ned. 

2011 2012 2013 2014 2015

Grunnskole (202) 71 478 78 829 90 590 92 181 97 575

Skolelokaler (222) 16 430 16 880 24 503 24 090 25 358

Skoleskyss (223) 8 209 8 664 8 044 4 491 2 689
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2015 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

NDU til grunnskolesektor i prosent 
av kommunens samlede NDU 23,2 25,9 22,5 23,9 23,6 23,3 

NDU til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år 123 468 131 358 102 022 131 044 101 441 102 394 

Korrigerte BDU til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss per elev 124 531 131 199 98 060 134 533 108 597 108 511 

Lønnsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss per elev 85 806 102 244 83 508 108 816 85 761 85 380 

Korrigerte BDU til grunnskole per 
elev 88 276 105 217 81 369 108 963 86 382 88 201 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell per elev 1 429 1 513 1 595 1 894 1 206 1 430 

Driftsutgifter til inventar og utstyr 
per elev 410 674 313 885 702 974 

Korrigerte BDU til skolefritidstilbud 
per bruker 29 297 32 575 22 166 28 338 28 019 26 941 

 
I tabellen ser vi at Frøya og Vikna er de som har minst NDU til skolesektor av kommunens samlede 
NDU. Frøya har en god del høyere driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, mens 
driftsutgifter til inventar og utstyr er sammen med Vikna mye lavere enn for resten av gruppen.  
Vi ønsker også her å se på nærmere på fordelingen mellom undervisning, skolelokaler og skoleskyss. 
 
 
 

 
 
Vi ser at Frøya har høyeste BDU per elev til skolelokaler og sammen med Vikna har vi de laveste 
utgiftene per elev til skoleskyss. Frøya har de senere år investert mye i nye skolelokaler. 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Grunnskole 97 575 105 217 81 369 108 963 86 382 88 276

Skolelokaler 25 358 19 538 16 691 21 860 19 539 18 031

Skoleskyss 2 689 11 513 0 8 624 11 288 9 850
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7.2 Elevenes læringsmiljø 

 

 

 
 
Tabellene over viser resultater fra undersøkelser om elevenes læringsmiljø. Resultatene for trivsel 
kommer fram på en skala fra 1-5 der 5 er best, mens resultatene for mobbing i skolen er motsatt. På 
en skala fra 1-5 er 1 best. 
 
Resultatene for mobbing i skolen viser at Frøya er på samme nivå som fylket på 7. trinn og Frøya 
scorer likt med sammenligningskommunene på trivsel i skolen. 
 
For 10. trinn viser resultatene at Frøya har noe mer mobbing i skolen enn de andre i gruppen. Frøya 
kommer også dårligst ut på trivsel i skolen for 10. trinn. 

1,2 

1,3 

1,3 

1,5 

1,4 

4,4 

4,3 

4,1 

4,1 

4,1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Nasjonalt

Sør-Trøndelag fylke

Frøya kommune

Hitra kommune

Vikna kommune

7. trinn 

Trivsel Mobbing på skolen

1,2 

1,2 

1,5 

1,1 

1,4 

4,2 

4,2 

3,7 

4,1 

3,9 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Nasjonalt

Sør-Trøndelag fylke

Frøya kommune

Hitra kommune

Vikna kommune

10. trinn 

Trivsel Mobbing på skolen



 

Kunnskapsgrunnlaget 2016 – Frøya kommune, Strategi og utvikling Side 33 

7.3 Læringsresultater 
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7.4 Eksamensresultater 
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7.5 Spesialundervisning 

 

Andel elever som har vedtak om spesialundervisning har gått tilbake fra 12 % i 2012 til 7,8 % i 2015. 

Årsaken til nedgangen er økt fokus på målrettet arbeid for å bedre tilbudet om tilpasset opplæring 

for alle elevene på skolene i Frøya. 

 

7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner 

 

Frøya har laveste andel elever med spesialundervisning, mens Hitra har høyeste andel i 

sammenligningsgruppen. 
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7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

 

Frøya scorer gjennomgående dårligere enn alle i sammenligningsgruppen i alle årsmålinger. 

8 SFO 

8.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter til SFO 431 483 484 700 909 753 

Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO 1103 1240 1369 1700 2260 2168 

Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO 622 705 855 913 1169 1291 

Kommunens egenfinansiering av SFO 481 535 514 787 1091 877 

Antall elever i kommunal SFO 51 60 60 62 74 74 

Antall elever i kommunal SFO 6-9 år 51 60 59 62 74 74 

Antall elever i kommunal SFO med 100 
% plass 7 10 17 25 39 35 

Antall innbyggere 6-9 år 183 187 174 178 199 215 

Avtalte årsverk SFO 0,2 0,2 0,2 0 0 0 
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8.2 Dekningsgrad 
 

 
 
Tabellen viser at andel elever som benytter tilbud om SFO har vært økende, men med en liten 
nedgang fra 2014 til 2015. 
 
 

 
 

8.2.1 Prioritering og produktivitet 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 
Sør-

Tr.lag Landet 

NDU til SFO i % av samlede NDU 0,3 0,7 0,3 0,5 0,5 0,3 

NDU til SFO per innbygger 6-9 år 3 615 9 437 3 546 6 395 4 742 3 598 

Korrigerte BDU til SFO per 
kommunal bruker 29 297 32 575 22 166 28 554 28 627 27 615 
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9 Pleie og omsorgstjenester 

9.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 235 222 220 223 238 

      

Hjemmetjenester 
     Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år 41 35 34 34 58 

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 44 45 43 43 44 

Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 93 85 86 89 77 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 178 165 163 166 179 

Mottakere av støttekontakt 17 11 12 16 21 

Pleietrengende med pårørende som mottok 
omsorgslønn pr. 31.12 10 11 9 8 12 

Hjemmeboere med høy timeinnsats 14 8 7 7 19 

Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA .. .. 2 3 3 

Mottakere av matombringing .. .. .. 57 50 

Mottakere av trygghetsalarm 92 85 97 80 96 

Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 17 17 36 23 21 

      

Institusjon 
     Kommunale sykehjemsplasser 57 57 57 57 57 

Sykehjemsbeboere 55 64 63 75 58 

Mottakere av avlastning 5 5 .. 5 5 

Beboere i institusjon under 67 år .. 10 .. 18 1 

Beboere i institusjon 67-79 år .. 5 .. 6 8 

Beboere i institusjon 80 år og over 43 49 50 52 50 

Beboere i institusjon i alt 55 64 64 76 59 

Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold .. 5 7 9 8 

Institusjonsbeboere på langtidsopphold 52 59 57 67 51 

Plasser i skjermet enhet for personer med demens 16 18 16 16 17 

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon .. .. 7 10 10 

Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon 4 11 11 12 12 

Årsverk av leger i institusjon 1 1 1 1 1 

Årsverk av fysioterapeuter i institusjon 0 0,31 0,21 0,21 0,21 

Noen tall for 2014 er innrapportert feil. Institusjon – sykehjemsbeboere under 67 år er innrapportert 
feil i 2015. Her er det tatt med beboere i bofellesskap.  

9.2 Beskrivelse av tjenesten 
KOSTRA deler pleie og omsorg inn i fire funksjoner: 

 Funksjon 234: Aktiviserings- og servicetjenester 

 Funksjon 253: Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 

 Funksjon 254: Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 

 Funksjon 261: Institusjonslokaler 
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Pleie og omsorg er en stor del av den kommunale tjenesteproduksjonen. 
 
 
Tjenesteproduksjonen og regnskap 2015 er funksjonsfordelt på flere virksomheter: 

Kroner i hele tusen 
234 

Aktivisering 
253 

Institusjoner 
254 

Hjemmeboende 

261 
Institusjons 

lokaler Totalt Andel 

1102 IKT 
 

151 021 15 127 16 823 182 971 0,25 % 

1103 OSK 5 732 23 609 9 338 7 923 46 602 0,06 % 

1108 Lærlinger  157 185   157 185 0,22 % 

3108 Psykisk helse 
 

31 998 1 842 053 
 

1 874 051 2,58 % 

3400 PLO 
 

1 304 532 256 284 
 

1 560 816 2,15 % 

3401 Somatisk avd.  14 799 493   14 799 493 20,37 % 

3402 Miljøavdeling 
Beinskardet 

 
8 103 728 5 350 547 

 
13 454 275 18,52 % 

3403 Korttids- og 
hjemmebaserte 
tjenester 

 
9 164 764 8 656 676 

 
17 821 440 24,53 % 

3404 
Institusjonskjøkken  3 336 699   3 336 699 4,54 % 

3501 Cafe 
Kysthaven 358 143  39 056  397 199 0,55 % 

3502 MOA 176  8 965 430  8 965 606 12,34 % 

3503 Øvergården   10 371 467  10 371 467 14,27 % 

3504 Brukerstyrt 
BPA   2 179 259  2 179 259 3 % 

3505 Fellesadm. 
Funksjonshemmede 148 555  -8 820 641  -8 672 086 -11,93 % 

3506 Dagsenter 
Kontakten 956 274    956 274 1,32 % 

4100 Kultur 764 312    764 312 1,05 % 

5100 Teknisk    4 421 546 4 421 546 6,08 % 

5500 Teknisk 
investeringer    51 475 51 475 0,07 % 

Totalt 2 233 192 37 041 029 28 893 050 4 497 766 72 665 037 100,00 % 
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Innholdet i de ulike tjenestene innenfor pleie og omsorg beskrives slik: 
 

Funksjon 234, Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 
 
Eldresentre og dagsenter for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede, aktivisering 
av funksjonshemmede barn, transporttjenester, støttekontakt, matombringing, 
kjøp/drift/vedlikehold av trygghetsalarm, vaktmester, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og 
funksjonshemmede og frivilligsentraler. 

Funksjon 253 og 261, Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede samt 
institusjonslokaler 
 
Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og 
boformer med heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede, jfr. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 og 6 c. I tillegg inkluderer dette også dag- og nattopphold samt 
tidsbegrenset opphold på slike institusjoner, f.eks. re-/habilitering og avlastning, samt 
servicefunksjoner som kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør. Funksjonen omfatter videre 
medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler, inventar/utstyr, administrasjon/ledelse, inntekter 
av oppholdsbetaling, utgifter til hjelp og betjening av avlastningsboliger og døgnmulkter for 
utskrivingsklare sykehuspasienter. 

Funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 
 
Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget hjem (inkludert tjenester til 
beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i 
IPLOS med vedtak knyttet til antall timer per uke. Tjenestene er praktisk bistand, brukerstyrt 
personlig assistent, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og pleie og omsorg utenfor 
institusjon (inkludert bistand som ledd i kommunens psykiske helsearbeid). 

 
 
 

9.3 Prioritering 
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 Utviklingen i andelen eldre i gruppen 67-79 år har vært forholdsvis stabil i perioden, mens det for 

andelen 80 år og eldre hatt en liten nedgang. 

 

Hitra og Kostragruppe 3 har den høyeste andelen 67-79 år, mens sammenligningskommunene har 

høyere andel 80 år og over enn både Sør-Trøndelag og landet. 

 

Vi antar at prioriteringen gjenspeiler alderssammensetningen og vi ser at kostragruppe 3 bruker en 

større andel til å drifte pleie og omsorgstjenester. Frøya har laveste nivå NDU sammenlignet med de 

øvrige i gruppen. 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Andel 80 år og over 5,3 4,9 4,7 5,5 4 4,2

Andel 67-79 år 9,9 12,8 10 12,1 9,7 10,1
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Sammenlignet med de andre i gruppen bruker Frøya lite per innbygger i den eldste aldersgruppen. 
Frøya kommer da ikke så høyt ut som man kanskje kunne forvente ut fra alderssammensetning når vi 
måler ut fra innsats per innbygger. 
 

 
 
Plasser i institusjon består av alle aldersgrupper og påvirkes av alderssammensetning, men tabellen 
viser at Frøya og Hitra har den største andelen i institusjon blant de som er 80 år og over. Selv om 
institusjonsdrift er det dyreste tjenestetilbudet så kan det tyde på at Frøya kommune driver denne 
tjenesten kostnadseffektivt siden Frøya har den laveste andelen netto driftsutgifter for beboere i 
institusjon 80 år og over sammenlignet med resten. Dette viser hvordan tjenestene på Frøya er 
organisert. Vi er «institusjonstunge», og har få omsorgsboliger med heldøgns bemanning.  

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

Per innbygger 15 676 15 240 17 600 21 229 14 162 15 904

Per innbygger 67 år og over 102 772 86 009 120 079 120 813 103 044 111 348

Per innbygger 80 år og over 293 863 308 952 376 639 386 770 350 434 376 869
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Frøya kommer klart høyest ut i antall innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon 
sammenlignet med resten av gruppen.   
 
 

 
 
Frøya har den høyeste andelen beboere i institusjon, men den laveste andelen mottakere av 
hjemmetjenester. Dette sier noe om hvordan Frøya kommune prioriterer innenfor dette 
tjenestetilbudet. 
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Med 55 % av kostnadene til institusjonsdrift ligger Frøya sammen med Hitra over resten av 
sammenligningsgruppen. Med bare 2,7 % til aktivisering og støttetjenester ligger Frøya godt under 
resten av gruppen. 
 
 

9.4 Produktivitet og enhetskostnader 
Gjennomsnittskostnad per tjenestemottaker skjuler store individuelle variasjoner, det kan for 

eksempel være et spekter fra 1 time per uke til full heldøgns dekning. Sammenligning av 

gjennomsnittskostnader bør derfor brukes med varsomhet innenfor hjemmebaserte tjenester, og 

bør kombineres med konkrete undersøkelser dersom de skal brukes. 

 

 

 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Institusjoner 55 53,6 37,8 49,7 49 44,9

Tjenester til hjemmeboende 42,3 37,3 55,7 46,1 45,6 49,6

Aktivisering, støttetjenester 2,7 9,2 6,5 4,2 5,4 5,4
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Bare Hitra har større kostnad per tjenestemottaker av PLO-tjenester enn Frøya. Frøya og Hitra har 
markant høyere kostnader til PLO-tjenester og hjemmetjenester sammenlignet med resten av 
gruppen. Igjen ser vi at Frøya driver kostnadseffektivt i institusjon per kommunal plass. Dette er 
likevel det mest kostbare tjenestetilbudet og med relativt stor andel eldre i institusjon og høy 
kostnad per tjenestemottaker i hjemmetjenesten, blir gjennomsnittskostnaden per tjenestemottaker 
likevel høy. 
 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 10,6 15,4 4,1 6,2 7,1 6,9 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 0-66 år 44,8 45,8 22,6 19,4 23,1 20 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67-79 år 18,2 22 13,3 14 14,1 13,9 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 80 år og over 9,1 11,6 13,3 10,6 12,4 12,5 

Andel av alle brukere som har omfattende 
bistandsbehov 31,5 21,2 26,3 24,7 23,7 24,5 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 
praktisk bistand 12,9 24 8,6 7,6 9,7 9,3 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 
hjemmesykepleie 3,6 9,2 2,6 5,1 3,6 4,6 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. 
Brukere utenfor institusjon 11,9 16,6 7,4 9,5 9,6 10,4 

 
Høy timesinnsats er hjemmeboende som mottar tjenester mer enn 35,5 timer/uke. 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Totalt PLO-tjenester 455 008 475 468 343 255 387 158 408 939 391 611

Hjemmetjenester 316 639 320 903 227 710 218 463 239 989 236 939

Institusjon, per kommunal 843 158 1 017 711 871 927 1 088 334 997 497 1 067 592
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Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 7,9 4,8 4,3 4,2 10,6 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 0-66 år .. .. 26,5 26,5 44,8 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 67-79 år .. .. 11,6 18,6 18,2 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 80 år og over .. .. 10,5 5,6 9,1 

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 24,4 22,4 30,8 31,2 31,5 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk 
bistand 11,2 6,2 5,8 2,6 12,9 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 
hjemmesykepleie 2,2 2 2,4 4,4 3,6 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere 
utenfor institusjon 10,8 7,5 7 6 11,9 

 
I tabellen over ser vi utviklingen i forhold til bistandsbehov og tildelte ressurser over tid. Utviklingen 
varierer fra gruppe til gruppe, men det har vært en betydelig økning på flere områder fra 2014 til 
2015. Høy timeinnsats er definert som mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke. De siste årene 
har det vært flere BPA- ordninger, ressurskrevende brukere som ønsker å bo i eget hjem. I tjenesten 
for funksjonshemmede var det en økning på 3.65 årsverk til denne typen tjenester fra 2014 til 2015 
og i pleie- og omsorgstjenesten en økning på 3,25 årsverk. 
 
 

 
 
Utviklingen i mottakere av hjemmetjenester har vært relativt konstant, men vi ser en forholdsvis stor 
økning i gruppen 0-66 år og nedgang 80 år og over fra 2014 til 2015. 

2011 2012 2013 2014 2015

0-66 år 41 35 34 34 58

67-79 år 44 45 43 43 44

80 år og over 93 85 86 89 77

Totalt 178 165 163 166 179
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Andelen brukere med omfattende bistandsbehov har utviklet seg som vist i tabellen. Oversikten blir 
noe ufullstendig da det ikke finnes rapporterte tall i KOSTRA. Dette skyldes at SSB ikke publiserer tall 
dersom det er mindre en 5 mottakere av den aktuelle tjenesten. 
 
 

 
Av tabellen ser vi at Frøya har høyeste andel aleneboende mottakere utenfor institusjon med både 
hjemmetjeneste og støttetjenester. 

2011 2012 2013 2014 2015

Andel brukere i institusjon som har
omfattende bistandsbehov:

Tidsbegrenset opphold
0 0 0 55,6 0

Andel brukere i institusjon som har
omfattende bistandsbehov:

Langtidsopphold
0 0 0 79,1 0

Andel aleneboende mottakere
utenfor inst. med både hjemmetj.

og støttetj
50 50 50,5 56,1 52,3
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Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Institusjon: Tidsbegrenset opphold 0 0 0 36 42,9 44,3

Institusjon: Langtidsopphold 0 0 0 82 86,2 82,8

Andel aleneboende mottakere
utenfor inst. med både hjemmetj.

og støttetj
52,3 32,5 21,1 39,9 44,7 37,3
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9.5 Kvalitet 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over 23 18 20,5 20,7 20,3 18,5 

Andel plasser avsatt til 
tidsbegrenset opphold 20,3 34,1 0 19,9 17,6 18,1 

Andel plasser i skjermet enhet 
for personer med demens 28,8 65,9 19 29,5 22,4 25,4 

Andel plasser avsatt til 
rehabilitering/habilitering 16,9 26,8 0 8,5 9,8 7,3 

 
Frøya har forholdsvis god dekning på andel plasser sammenlignet med resten. Hitra har vesentlig 
høyere dekning hvis man ser bort fra plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år. 
 
 

 
 
Frøya og Hitra har en god del mer legetimer per uke per beboer enn resten av gruppen, mens Frøya 
og Vikna har lavest dekning på fysioterapitimer per uke per beboer. På Frøya er lege til stede på 
sykehjemmet 37t/uken, ikke bare tilgjengelig. Lege gjennomfører visitt, undervisning etc.  
 
 

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-

Tr.lag
Landet

Legetimer pr. uke pr. beboer 0,65 0,68 0,43 0,49 0,44 0,53

Fysioterapitimer pr. uke pr.
beboer

0,13 0,57 0,05 0,35 0,34 0,42
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I forhold til om rommene er brukertilpassede enerom med eget WC og bad har Frøya kommune 
meldt inn 0 på bakgrunn av KOSTRA-veileder til skjema 5. 
 
I følge veileder til skjema 5 er følgende presisert i forhold til rom:  
Rom (Bygningsmessig utforming- slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger) 
 
Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad: 
 
Det presiseres: 
- Rommet skal være tilknyttet både bad og WC 
- Det skal være ankomst fra rommet til bad og WC 
- Både bad og WC i tillegg til rommet skal være brukertilpasset 
 
Med «hensiktsmessig» menes at rommet skal være utformet/innredet slik at nødvendig pleie skal 
skje på en hensiktsmessig måte for aktuelle pasienter. 
 
Eksempler: 
1) Enerommene har bad og WC, men rommene er ikke innredet med tanke på fysiske 
funksjonshemming. Det er ikke uvanlig at pasientene enten er sengeliggende eller i rullestol. Da må 
vedkommende bruke bad på gangen istedenfor det på rommet. Disse rommene skal IKKE telles med. 
 
2) På et sykehjem er alle rommene beregnet for en beboer, og de er brukertilpasset. Bad og WC er 
plassert mellom to rom, slik at to pasienter bruker samme bad og WC. Ingen av plassene skal telles 
med som brukertilpasset med eget WC og bad. 
 
 
 

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

Andel plasser i enerom 86,4 100 100 93 93 94,8

Andel plasser i brukertilpasset
enerom m/ eget bad/wc

0 100 100 84,3 73,2 81,3
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10 Kommunehelsetjeneste 
 

10.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til 
svangerskapskontroll .. 66 51 56 38 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt .. 45 37 52 56 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse 
ved 2-3 års alder .. 66 39 57 61 

Antall barn som har fullført helseundersøkelse 
innen utgangen av 1. skoletrinn .. 30 44 64 53 

Antall fødte i løpet av året 47 53 48 60 54 

      

Antall fastlegeavtaler 4 5 5 5 6 

Antall åpne fastlegelister 2 5 2 5 5 

Antall pasienter på fastlegeliste 3 142 4 262 4 380 4 483 4 653 

Beregnet kapasitet hos fastlege 3 200 4 400 4 500 4 600 5 200 

Timer pr. uke til kommunalt arbeid av 
fastleger 27 24 27 27 31 

      

Antall personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid (khelse + plo) 5 4 9 7 .. 

Antall avtalehjemler for private 
fysioterapeuter, fulltid .. 1 .. 0 0 

Antall avtalehjemler for private 
fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) .. 2 2 2 2 

 

Fra og med 1. januar 2015 rapporteres lønnsdata, utdanning, sykefravær og andre personelldata 

gjennom A-ordningen. Dette medfører at tallene ikke lenger publiseres i KOSTRA og vil derfor vises 

som ikke rapportert i 2015. A-ordningen er en datakilde for NAV, Skatteetaten og SSB. 
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10.2 Prioritering 

 

Til forebyggende helsearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er det noe variasjon mellom 
sammenligningskommunene. Vi ser at Frøya kommune prioriterer mest til denne tjenesten per 
innbygger 0-20 år. 
 
 

 
 
Frøya kommune sammen med Kostragruppe 3 bruker mest til diagnose, behandling og rehabilitering 
sammenlignet med resten av gruppen. Dette er i all hovedsak kostnader til kommunelegene, 
legevakt og fysio-/ergoterapi. 

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste per innbygger

0-5 år
10 453 9 912 7 288 9 697 9 346 7 804

Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste per innbygger

0-20 år
3 084 2 630 1 952 2 440 2 661 2 175

Forebyggende arbeid, helse per
innbygger

187 829 34 201 166 158
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10.3 Dekningsgrad 
Nøkkeltallene for årsverk i kommunehelsetjenesten er små tall målt per 10 000 innbyggere. 
Nøkkeltallene er derfor følsomme for små endringer i grunnlagstall. Vakanse i en stilling vil gjøre 
store utslag. Gruppesnittene er derfor sikrere sammenligningsgrunnlag enn enkeltkommuner. 
 

 
 
Frøya er på snittet med kommunene for legeårsverk og ligger over fylket og landet. Frøya og Vikna 
har lavest dekning av fysioterapeuter. Frøya har relativt god dekning av ergoterapeuter. 
 
 
 
 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Legeårsverk 13,5 13 13,7 13,8 9,6 10,5

Fysioterapiårsverk 5,2 10,4 4,7 10,2 8,3 9

Årsverk av ergoterapeuter
(khelse+plo)

5,8 2,2 0 4,2 6,1 3,6
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Indikatoren viser dekningen av helsesøstre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall 
beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Frøya og Vikna har lavest dekning 
av årsverk til denne tjenesten i 2015. 
 
 

10.3.1 Fastlegene 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Gjennomsnittlig listelengde 
(personer) 776 903 847 779 1150 1128 

Reservekapasitet fastlege (>100 
% viser ledig kapasitet) 112 102 106 112 104 105 

 
Frøya har minste listelengde blant fastlegene og har sammen med Kostragruppe 3 største ledige 
reservekapasiteter. 
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10.4 Kvalitet 

 

Tabellen viser at Frøya og Vikna har full dekning på andel hjemmebesøk innen to uker etter 

hjemkomst. Andel over 100 % skyldes nyfødte med annen bostedskommune. 
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11 Sosialtjeneste og sysselsetting 

11.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Sosialhjelpsmottakere 108 81 89 96 98 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år 108 80 85 92 97 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 35 28 31 28 26 

Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år 23 24 24 24 19 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 7 662 7 296 7 814 8 994 9 961 

Gjennomsnittlig stønadslengde 3 3 2 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 3 3 2 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 3 3 3 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde 3 4 3 4 3 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 20 9 5 10 15 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 46 33 23 28 48 

Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som 
hovedinntektskilde 31 22 35 37 26 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som 
hovedinntektskilde 10 13 15 14 11 

Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som 
hovedinntektskilde 21 13 16 17 13 

Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon 6 9 11 10 4 

Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon 11 8 7 9 11 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon 60 41 41 44 40 

Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som 
arbeidssituasjon 14 10 16 19 17 

Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon 13 .. 13 13 8 

Stønadssats per måned for enslige 5 288 5 373 5 500 5 600 5 700 

Stønadssats per måned for ektepar/samboere 8 783 8 924 9 100 9 300 9 500 

Stønadssats per måned for personer i bofellesskap 4 392 4 462 4 550 4 650 4 750 

Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år 2 017 2 049 2 100 2 150 2 200 

Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år 2 681 2 724 2 800 2 850 2 900 

Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år 3 361 3 415 3 500 3 600 3 700 

Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som 
arbeidssituasjon 4 0 0 0 0 

Mottakere av kvalifiseringsstønad 12 7 0 0 4 
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11.2 Prioritering 

 

Frøya og Hitra har lave kostnader til sosialtjenester i forhold til resten i sammenligningsgruppen. 

Dette kan tyde på at det er lite sosiale utfordringer i kommunen i forhold til resten i gruppen. 

 

Netto driftsutgifter til sosialtjenester per innbygger 
20-66 år 2011 2012 2013 2014 2015 

Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 277 841 645 712 -48 

Økonomisk sosialhjelp 903 489 503 802 799 

Tilbud til personer med rusproblemer 0 0 7 -40 14 

Totalt 1 180 1 330 1 155 1 474 765 

 
Tabellen viser at det har vært en betydelig nedgang i utgiftene til sosialtjenester fra 2014 til 2015. 
 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Tilbud til personer med
rusproblemer

14 0 0 91 456 562

Økonomisk sosialhjelp 799 692 1 312 1 301 1 449 1 735

Råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid

-48 -1 120 1 361 1 363 1 029 1 303
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11.3 Dekningsgrad 

 

Frøya kommune har den laveste andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20-66 år. 
Dette forklarer også de lave netto driftskostnadene per innbygger 20-66 år. De aller fleste 
sosialhjelpsmottakere er over 20 år. 
 
 
 
 

 
 
 

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

Andelen i forhold til innbyggere i
alderen 20-66 år

3,3 4,1 4,2 4,7 3,8 4,2

Andelen i alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år

3,1 3,8 4 4,5 3,6 3,9
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Antall sosialhjelpsmottakere hadde en betydelig nedgang fra 2012 til 2014, men har siden da hatt en 
jevn økning. Driftsutgiftene er mer enn doblet fra 2014 til 2015. 
 
 

 
 
Frøya kommune har sammen med landet de høyeste driftsutgiftene til sosialtjenesten per mottaker 
av sosiale tjenester. 
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11.4 Utdypende tjenesteindikatorer 

 

Vi ser at antall sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde er tilbake på 

samme nivå som i 2011, mens vi ser en reduksjon i antallet som har trygd/pensjon som 

hovedinntektskilde. 

 

De største gruppene av sosialhjelpsmottakere er ikke arbeidssøkere og arbeidsledige. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Andre inntekter 21 13 16 17 13

Arbeidsinntekt 10 13 15 14 11

Trygd/pensjon 31 22 35 37 26

Sosialhjelp 46 33 23 28 48
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Sosialhjelpsmottakere etter hovedinntektskilde 

2011 2012 2013 2014 2015

Annen arbeidssituasjon 13 0 13 13 8

Ikke arbeidssøker 14 10 16 19 17

Arbeidsledig 60 41 41 44 40

Deltid 11 8 7 9 11

Heltid 6 9 11 10 4
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For Frøya er andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde på samme nivå som fylket og 
landet, men høyere enn Vikna og kostragruppe 3. 
 
 
 

 
 
Frøya har den laveste andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. 
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Sosialtjenesten i Frøya kommune har 50 % stilling som gjeldsrådgiver pr. d.d. 
 
 

 
 
Frøya kommune har laveste andel av sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år i 
forhold til resten i sammenligningsgruppen. 
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I følge SSB så skyldes manglende data for kostragruppe 3 at en eller flere kommuner ikke har 
rapportert inn tall, eller at utvalget av sensitive data gjør at rapporteringen kan identifisere 
enkeltindivider. 

12 Barnevern 

12.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Barn med undersøkelse eller tiltak 59 55 54 66 65 

Undersøkelser i alt 28 29 40 46 49 

Undersøkelser avsluttet 21 22 31 43 29 

Undersøkelser som førte til tiltak 3 5 16 12 14 

Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder 4 5 8 20 3 

Barn med tiltak i løpet av året 36 32 36 37 33 

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året 22 22 26 27 26 

Barn med omsorgstiltak i løpet av året 14 10 10 10 7 

Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet 
(funksjon 251) 21 21 24 24 19 

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet 
(funksjon 252) 15 11 12 13 14 

Barn med tiltak per 31.12 26 27 28 27 23 

Barn med hjelpetiltak per 31.12 15 17 19 20 16 

Barn med omsorgstiltak per 31.12 11 10 9 7 7 

Sum stillinger i alt 4 4,5 3,5 4,5 4 

Antall barn 0-17 år 941 973 961 957 976 

 
Frøya kommune hadde frem til 1. april 2016 interkommunalt samarbeid med Hitra innen barnevern. 
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12.2 Prioritering 

 

Tabellen viser at Hitra sammen kostragruppe 3 er de som bruker mest til barnevern i 

sammenligningsgruppen. 

 

 
 
I perioden 2012-2014 har Frøya ligget i nedre sjikt, men viser en forholdsvis stor vekst i netto 
driftsutgifter fra 2014 til 2015. Hitra og kostragruppe 3 ligger fortsatt høyest. 
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Frøya har de største driftsutgiftene per barn og da spesielt for barn med tiltak. 
 
 

12.2.1 Fordeling av kostnader i barnevernet 

 

Kostnadsfordelingen henger sammen med både antall barn i barnevernet og hvilke tiltak som er satt 

inn. Andelen til saksbehandling vil bli høy dersom det er få barn på tiltak og lav dersom det er relativt 

mange barn i statlige institusjoner. 
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12.3 Dekningsgrad 
-

 

I Frøya kommune er det relativt få barn med barnevernstiltak og er på nivå med landet for barn med 

undersøkelse. 

 

 
 
Tabellen viser at det har vært en økning i barn med undersøkelse, mens det for barn med 
barnevernstiltak har hatt en liten nedgang i perioden. 
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12.4 Produktivitet

I Frøya kommune fører 48,3 % av undersøkelsene til tiltak og det er den høyeste andelen av alle i
sammenligningsgruppen.

Tabellen illustrerer den store kostnadsforskjellen det er mellom å ha tiltak i opprinnelig familie i
forhold til tiltak der barn er plassert av barnevernet. Frøya har de høyeste driftsutgiftene til
barnevern.

48,3 %

38,6 %

47,1 %

0,0 %

44,7 %
41,7 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Andel undersøkelser som førte til tiltak

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000

Frøya Hitra Vikna Kostrag
r.3

Sør-
Tr.lag

Landet

Barn med tiltak, gjennomsnitt 351 727 148 229 254 074 0 179 823 148 623

Barn som ikke er plassert av
barnevernet

66 895 19 536 105 366 0 49 164 33 933

Barn som er plassert av
barnevernet 738 286 328 400 723 077 0 384 521 373 154

Kr
on
er

Brutto driftsutgifter per barn med tiltak



 

Kunnskapsgrunnlaget 2016 – Frøya kommune, Strategi og utvikling Side 70 

For barn som er plassert av barnevernet har utviklingen vært slik: 
 

 
 
Vi ser en kraftig kostnadsøkning. For Frøya har kostnadene per barn økt fra 430.267 i 2011 til 738.286 
i 2015. Dette kan ha sammenheng med den store økningen i satsene i statlige institusjoner, fra 
35.000/mnd/barn til 65.000/mnd/barn. 
 
 
For barn som ikke er plassert av barnevernet har utviklingen vært slik: 
 

 
 
Kostnadene til denne formen for tiltak er under en tiendedel av hva det koster å ha barn med tiltak 
der barnet er plassert av barnevernet. For denne tjenesten ligger Frøya på omtrent samme nivå som i 
2011.  
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Dersom man ser perioden 2011-2015 i et, så har det vært en liten nedgang i antall barn med tiltak i 
Frøya kommune. 
 
 

12.5 Kvalitet 

 

Frøya har sammen med Vikna det laveste antall årsverk med fagutdanning. 
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De fleste av dem vi sammenligner oss med har hatt en økning i årsverk med fagutdanning siden 2011, 

mens Frøya er i 2015 på samme nivå som i 2011. 

 

 
 
Kun 6,1 % av undersøkelsene i Frøya kommune har behandlingstid over 3 måneder og det er godt 
under resten av sammenligningsgruppen. 
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88 % av barn på tiltak i Frøya hadde i 2011 utarbeidet plan. Dette var sammen med Hitra den høyeste 
andelen i 2011. I 2015 er Frøya og Hitra fortsatt notert med høyeste andel på henholdsvis 96 % og 
100 % av barn på tiltak med utarbeidet plan. 
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13 Kultur 

13.1 Grunnlagsdata 

Frøya  2011 2012 2013 2014 2015 

Kino 
     Kinosaler 1 1 1 1 1 

Antall kinoseter 129 129 129 129 72 

Antall kinoforestillinger 129 74 105 120 170 

Antall forestillinger norske filmer 31 11 18 42 35 

Totalt antall kinobesøk 4 075 3 252 3 786 3 702 4 904 

Frivillige lag og foreninger 
     Frivillige barne- og ungdomsforeninger 0 .. 0 0 7 

Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd 27 .. 29 27 24 

Bibliotek 
 

  
   Utlån alle medier 21 982 27 155 27 423 21 629 23 529 

Tilvekst alle medier 2 441 1 922 1 808 2 312 2 448 

Besøk i folkebibliotek 26 491 16 707 16 900 26 471 28 000 

Bokbestand bibliotek 
     Barnebøker 11 552 9 532 9 759 7 707 10 396 

Voksenbøker 17 196 15 584 15 778 14 728 15 877 

Skjønnlitteratur for voksne 9 538 8 012 7 828 6 815 7 402 

Total bokbestand 28 748 25 116 25 537 22 435 26 273 

Bokutlån bibliotek 
     Bokutlån barnelitteratur 10 063 11 704 11 870 9 543 11 802 

Bokutlån voksenlitteratur 8 876 11 482 11 427 9 719 9 058 

Bokutlån skjønnlitteratur til voksne 5 461 4 534 4 269 4 053 3 545 

Totalt bokutlån 18 939 23 186 23 297 19 262 20 860 

Utlån andre medier bibliotek 
     Andre utlån 47 821 820 864 915 

Utlån lydbøker 1 400 1 434 1 472 794 1 032 

Utlån musikkinnspillinger 157 176 162 101 22 

Utlån videoprogram 1 439 1 538 1 672 608 700 

Utlån andre medier 3 043 3 969 4 126 2 367 2 669 

Frøya kulturskole 
     Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole 209 207 148 141 146 

Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler 210 208 148 142 146 
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13.2 Prioritering 

Netto driftsutgifter Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Kultursektoren per innbygger 3 603 2 932 1 346 2 815 2 083 2 024 

Folkebibliotek per innbygger 270 384 299 422 201 266 

Aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-18 år 1 160 858 507 956 1 381 1 223 

Kommunale musikk- og 
kulturskoler, per innbygger 6-15 år 6 344 6 806 1 157 4 233 2 916 2 181 

Totalt 11 377 10 980 3 309 8 426 6 581 5 694 

 
Tabellen viser noen nøkkeltall for netto driftsutgifter og vi ser at Frøya kommune er den som totalt 
sett prioriterer mest innen kultursektoren per innbygger. 
 

13.3 Bibliotek 
Frøya kommune har et folkebibliotek som er samlokalisert med Sistranda skole og en avdeling på 

Mausund. 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Utlån alle medier fra folkebibliotek 
per innbygger 4,9 5,1 5,5 4,6 5 4,4 

Bokutlån fra folkebibliotek per 
innbygger i alt 4,3 4,1 4,5 3,8 3,6 .. 

Barnelitteratur, antall bokutlån 
barnelitteratur per innbygger 0-13 år 15,8 14,3 12,3 12,2 12,1 10,2 

Utlån, andre media i alt fra 
folkebibliotek per innbygger 0,6 1,1 1 1 1,3 1,1 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek 
per 1000 innbygger 510 416 556 379 229 216 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 5,8 .. 5,6 3,9 4,7 4,6 

Årsverk, antall innbyggere per 
årsverk i folkebibliotek 1 333 2 311 2 346 2 455 3 511 3 030 

 
Tabellen viser at Frøya sammen med Vikna har mest bokutlån per innbygger i alt. Frøya har høyeste 
antall utlån av barnelitteratur per innbygger 0-13 år, men har laveste antall utlån andre medier per 
innbygger. Frøya og Vikna har høyeste tilvekst alle medier per 1000 innbygger. Frøya har også 
høyeste antall besøk i folkebibliotek per innbygger, men har laveste antall årsverk per innbygger. 
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13.4 Kino 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Antall innbyggere per kinosete 66,7 44 .. 37,2 73,2 67,2 

Besøk per kinoforestilling 28,8 26,2 52 29,7 35,2 34,1 

 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall innbyggere per 
kinosete 33,9 34,9 35,2 35,9 66,7 

Besøk per kinoforestilling 31,6 43,9 36,1 30,9 28,8 

Antall kinoforestillinger 129 74 105 120 170 

 
Frøya kommune fikk i 2015 en ny og topp moderne kinosal i Frøya kulturhus og kompetansesenter. 
Antall kinoseter per innbygger minket ganske mye etter flytting, men en betraktelig økning i antall 
kinoforestillinger gjør at besøket totalt sett er større sammenlignet med tidligere. 
 

13.5 Idrett 

 

Frøya kommune overtok i 2012 Frøyahallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-
kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Dette gjør 
forholdsvis store utslag i NDU fra regnskapsåret 2014.  
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13.6 Ungdomstiltak, frivillige lag og organisasjoner 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsforeninger per lag som 
mottar tilskudd 38 286 .. 15 000 8 552 34 528 37 901 

Antall frivillige lag som mottar 
kommunale driftstilskudd 24 22 0 742 890 13 971 

Kommunale driftstilskudd til lag og 
foreninger pr lag som mottar 
tilskudd 12 125 14 773 .. 24 863 42 227 38 772 

 
Frøya kommune er den som yter mest tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som 
mottar tilskudd, men gir minst i kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar 
tilskudd. 
 
 

13.7 Musikk og kulturskole 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Brutto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler per bruker 25 392 26 657 14 098 19 233 18 452 18 115 

Andel elever (brukere) i 
grunnskolealder i kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall 
barn i alderen 6-15 år 24,7 26,5 11,2 24 19,3 13,9 

 
I kapittel 13.2 Prioritering ser vi at Frøya og Hitra er de kommunene som prioriterer desidert mest til 
kommunale musikk- og kulturskoler. Dette gjenspeiles i andel elever av antall barn i alderen 6-15 år 
som benytter seg av tilbudet. 

14 Kirken 

14.1 Grunnlagsinformasjon 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd 4 4 5 4 5 

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og 
bispedømmer 6 6 7 4 5 

 

14.2 Nøkkeltallsanalyse 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Netto driftsutgifter til kirken og 
gravplasser pr. innbygger i kroner 676 834 532 929 573 552 

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 
innbygger 1,04 1,08 0,91 1,89 1,29 1,19 

Sysselsatte i årsverk lønnet av 
kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger 1,04 0,87 0,68 1,45 1,03 0,89 
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15 Tekniske tjenester 

15.1 Samferdsel 

15.1.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som 
kommunen betaler for 0 .. .. 0 0 

Kommunal vei og gate. Antall kilometer 42 42 46 47 47 

Private veier i km 130 130 150 152 157 

Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd 
til 0 .. .. 0 0 

Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt 
ansvar 0 .. .. 1 1 

Kommunale veier og gater i km med fartsgrense 
40 km/t eller lavere 11 .. .. 10 10 

Fylkesvei, lengde i kilometer 101 101 96 96 96 

Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall 
kilometer 27 .. .. 29 29 

Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater 40 .. .. 70 70 

 

15.1.2 Nøkkeltallsanalyse 

Kommunale veier 2011 2012 2013 2014 2015 

NDU i kr pr. innb., samferdsel i alt 521 530 567 562 698 

BDU i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, 
kommunal vei og gate 500 .. .. 714 714 

Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt 
ansvar pr. 10 000 innb 0 .. .. 2 2 

BDU i kr pr. km kommunal vei og gate 46 714 47 738 43 261 42 745 48 830 

Andel kommunale veier og gater uten fast 
dekke 35,7 100 100 38,3 38,3 

 
Tabellen viser en økning i netto driftsutgifter (NDU) i kr per innbygger samferdsel i alt og i brutto 
driftsutgifter (BDU) i kr per km kommunal vei fra 2014-2015. 
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Kommunale veier Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

NDU i kr pr. innb., samferdsel i alt 698 1 207 1 854 1 678 643 730 

BDU i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, 
kommunal vei og gate 714 1 143 883 633 1 072 696 

Gang- og sykkelvei i km som er et 
kommunalt ansvar pr. 10 000 innbygger 2 4 9 9 13 11 

BDU i kr pr. km kommunal vei og gate 48 830 96 880 85 371 88 690 169 298 132 572 

Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke 38,3 20 80,4 54,4 51,1 32,6 

 
Frøya kommune prioriterer relativt lite til kommunale veier og gang- og sykkelvei sammenlignet med 
resten i sammenligningsgruppen. 
 
 

15.2 Brann, ulykkesvern og feiing 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1) 450 450 450 464 478 

NDU til forebygging av branner og andre 
ulykker pr. innbygger 51 24 44 30 3 

NDU til beredskap mot branner og andre 
ulykker pr. innbygger 795 764 918 943 1 131 

 
Frøya og Hitra har et interkommunalt samarbeid om brannberedskap og feiing der Hitra er 
vertskommune.  
 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder 
rapporteringsåret +1) 478 450 508 472 463 431 

NDU til forebygging av branner og 
andre ulykker pr. innbygger 3 -37 64 69 78 60 

NDU til beredskap mot branner og 
andre ulykker pr. innbygger 1 131 1 086 711 1 005 713 680 

 
Frøya kommune prioriterer mest til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger 
sammenlignet med resten, men forholdsvis lite til forebygging. 
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15.3 Plansak, byggesak og oppmåling 

15.3.1 Plansak 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Saksbehandlingsgebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1 80 570 17 266 19 639 22 424 17 100 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
private forslag til detaljregulering 
Kalenderdager .. 150 150 170 .. 

 
Saksbehandlingstiden er avhengig av både antall saker og vanskelighetsgrad på sakene og varierer fra 
år til år. Saksbehandlingsgebyr i 2015 er tilbake på omtrent samme nivå som i 2012. Det finnes ingen 
tall for på gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljregulering fordi kommunen 
ikke mottok noen slike forslag i 2016. 
 

15.3.2 Byggesak 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. 
PBL-08 §20-1 a 6 960 7 183 .. 7 643 7 872 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 
12 ukers frist. Kalenderdager 74 28 .. .. 72 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist. Kalenderdager 28 16 .. 15 18 

Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet 
lovpålagt saksbehandlingstid 27 0 .. 0 11 

Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. 
PBL-08 §§ 20-1 og 20 132 211 .. 210 251 

Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager : : : : 5 

 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 7 872 8 325 10 400 .. 12 195 12 362 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist. 
Kalenderdager 72 45 60 .. 39 39 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist. 
Kalenderdager 18 18 18 16 19 18 

Andel søknader om tiltak der kommunen 
har overskredet lovpålagt 
saksbehandlingstid 12 14 0 .. 8 7 

Gj.sn. saksbehandlingstid, 
eierseksjoneringer. Dager 5 16 7 324 347 6 311 

 
I følge statistikkansvarlig i SSB så er tallene for Kostragruppe 3, Sør-Trøndelag og landet en 
summering av totalt antall dager brukt på saksbehandling. Disse blir derfor ikke relevant i 
sammenligningen. Tallene mellom kommunene er derimot sammenlignbare. 
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15.3.3 Oppmåling 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. 
PBL-08 §20-1 a 6 960 7 183 .. 7 643 7 872 

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal 
tilsvarende en boligtomt 750 m2 12 485 12 485 .. 13 284 13 683 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom. Kalenderdager 90 100 .. 60 62 

Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i 
kommunen 17 25 25 19 18 

 
Frøya kommune har hatt en positiv utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom siden 2011. 
 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 7 872 8 325 10 400 .. 12 195 12 362 

Standardgebyr for oppmålingsforetning for 
areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 13 683 13 500 14 700 .. 15 676 16 015 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
opprettelse av grunneiendom. 
Kalenderdager 62 31 41 .. 53 51 

Antall utstedte målebrev siste år per 1000 
eiendommer i kommunen 18 17 19 .. 11 9 

 
Frøya har det laveste saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig sammenlignet med resten og 
den lengste saksbehandlingstiden for opprettelse av grunneiendom. 
Manglende data for kostragruppe 3 skyldes at en eller flere kommuner i denne gruppen ikke har 
rapportert inn tall til SSB for 2015. 
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16 Avgiftsbelagte tjenester (VAR) 

16.1 Vannforsyning 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) 5 218 5 218 4 957 4 461 4 550 

Antall kommunale vannverk 1 1 1 1 1 

Antall innbyggere tilknyttet kommunal 
vannforsyning 3 555 3 555 4 000 4 000 4 000 

Lengde ledningsnett totalt 191 873 191 873 192 123 192 123 192 123 

Antall meter fornyet ledningsnett, 
gjennomsnitt siste tre år 160 367 540 553 570 

Antall meter utskiftet/rehabilitert 
ledningsnett 50 950 620 90 1 000 

Total vannleveranse på kommunalt 
distribusjonsnett 1 242 434 1 365 002 1 340 805 1 322 347 1 322 347 

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 4 060 4 429 3 978 3 453 4 439 

Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) 
(kr/m3) 9 8 8 9 14 

Driftsutgifter per tilknyttet innbygger 
(kr/tilkn.innb) 1 646 1 866 1 678 2 785 3 124 

Andel av total vannleveranse til lekkasje 35,0 % 35,0 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal vannforsyning 83,4 % 69,2 % 77,3 % .. 86,7 % 84,7 % 

Andel av husholdningsabonnentene som 
har installert vannmåler 0,0 % 12,0 % 1,0 % .. .. .. 

Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 4 720 4 545 2 583 .. 1 340 1 307 

Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) 
(kr/m3) 14,28 13,11 9,24 .. 8,82 7,84 

Driftsutgifter per tilknyttet innbygger 
(kr/tilkn.innb) 3 124 2 781 1 955 .. 896 936 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 4 550 4 169 3 841 3 549 3 885 3 377 

Beregnet gjennomsnittsalder for 
vannledningsnett med kjent alder 25 20 .. .. 31 33 

Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet 
(innb/km) 21 21 .. .. 83 97 

Andel av total vannleveranse til 
husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) 20,0 % 22,0 % 30,0 % .. 47,0 % 44,0 % 

Andel av total vannleveranse til 
husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) 3,0 % 7,0 % 2,0 % .. 2,0 % 2,0 % 

Andel av total vannleveranse til industri 52,0 % 39,0 % 13,0 % .. 15,0 % 12,0 % 

Andel av total vannleveranse til lekkasje 18,0 % 20,0 % 40,0 % .. 23,0 % 29,0 % 

 
Abonnentene til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten i de fleste kommuner i 
Norge. Årsgebyret vil derfor variere forholdsvis mye mellom kommunene ut i fra bosettings- og 
utbyggingsstruktur. Frøya er en forholdsvis vidstrakt kommune med en øyrekke og det er derfor 
strekt vannledninger langt ut i fra sentrale områder. Dette resulterer i en lav tilknytningstetthet per 
innbygger per kilometer. I følge statistikken har ingen av husholdningsabonnentene installert 
vannmåler. Selv om Frøya har laveste andel av vannleveranse som går til lekkasje, jobbes det 
kontinuerlig med å få ned denne andelen ytterligere. 
 
Frøya har en forholdsvis høy andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning. Frøya 
har også de høyeste gebyrene til vannforsyning, men dette har en sammenheng med Frøya også har 
de høyeste driftsutgiftene per tilknyttet innbygger. 
Manglende data for kostragruppe 3 skyldes at en eller flere kommuner i denne gruppen ikke har 
rapportert inn tall til SSB for 2015. 
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16.2 Avløp og septikktømming 
Abonnentene til kommunale avløpsanlegg dekker alle kostnadene til denne tjenesten i de fleste 

kommunene i Norge. 43,8 % av innbyggerne i Frøya er tilknyttet kommunale anlegg. 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste .. .. .. .. 43,8 

Driftsutgifter per innb. tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) .. .. .. .. 1 109 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsrensing per tilknyttet innbygger .. .. .. .. 0,5 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsnett/innsamling per tilknyttet 
innbygger .. .. .. .. 99,5 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 3 130 3 287 3 616 3 978 4 376 

Årsgebyr for septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 1 258 1 300 1 340 1 380 1 200 

Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt 
for siste tre år .. .. .. .. 0,59 

Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet 
(avløp) (innb/km) .. .. .. .. 123 

Tetthet av pumpestasjoner (antall/km 
spillvannsnett) .. .. .. .. 0,47 

Antall avløpsanlegg i kommunen .. .. .. .. .. 

Lengde spillvannsnett totalt .. .. .. .. 17 061 

Lengde spillvannsnett med ukjent alder .. .. .. .. .. 

Lengde fornyet spillvannsnett .. .. .. .. 300 

Lengde separat overvannsnett .. .. .. .. 5 000 

Antall kloakkstopper i avløpsledninger og 
kummer .. .. .. .. 2 

 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste 43,8 % 56,9 % 75,2 % .. 83,8 % 84,2 % 

Årsgebyr for avløpstjenesten - (gjelder 
rapporteringsåret+1) 4 376 3 480 2 385 3 513 3 691 3 781 

Årsgebyr for septiktømming - (gjelder 
rapporteringsåret+1) 1 200 1 200 1 765 1 350 1 660 .. 

Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt 
for siste tre år 0,59 % 2,98 % .. .. 0,76 % 0,57 % 

Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet 
(avløp) (innb/km) 123 239 161 .. 139 119 

Tetthet av pumpestasjoner (antall/km 
spillvannsnett) 0,47 0,27 0,24 .. 0,18 0,26 

Antall kloakkstopper i avløpsledninger og 
kummer per kilometer spillvannsnett 0,117 .. .. .. 0,034 0,048 
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16.3 Renovasjon 
Alle boligeiendommer skal ha renovasjon og abonnentene skal dekke alle kostnader for denne 

tjenesten. I Frøya kommune har renovasjonsselskapet HAMOS ansvaret for renovasjonsordningen. 

Ragnsells AS har ansvaret for septiktømming i kommunen. Beregningene gjelder bare vanlig 

husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i 

husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet. 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 450 2 450 2 450 2 675 2 450 

Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 522 493 460 493 540 

Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og 
energiutnyttelse 78 81 80 80 80 

Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år 26 26 .. 26 26 

Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av, 
enten hos abonnenten eller på sentralsorteringsanlegg .. .. 0 2 2 

 
 
 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 2 450 2 450 3 814 2 489 2 655 2 554 

Husholdningsavfall per innbygger (fylker og 
landet) 540 574 .. 468 402 437 

Andel levert til materialgjenvinning, 
biologisk behandling og energiutnyttelse 80 80 .. 81 80 82 

Antall hentinger av avfall som inneholder 
matavfall, pr år 26 26 52 33 27 36 

Antall avfallstyper som det er lagt til rette 
for sortering av, enten hos abonnenten eller 
på sentralsorteingsanlegg 2 2 10 5 3 6 
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17 Eiendomsdrift 

17.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2011 2012 2013 2014 2015 

Areal på eide administrasjonslokaler .. 3 621 3 621 3 621 3 621 

Areal på eide førskolelokaler .. 1 177 1 177 1 491 1 491 

Areal på eide skolelokaler .. 9 001 9 984 11 317 11 317 

Areal på eide institusjonslokaler .. 5 307 5 307 5 307 5 307 

Areal på eide kommunale idrettsbygg .. 2 727 2 044 2 044 2 044 

Areal på eide kommunale kulturbygg .. 600 300 1 480 1 480 

Samlet areal på formålsbyggene .. 25 333 22 433 25 260 28 260 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen eier .. 22 433 22 433 25 260 25 260 

Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen leier .. 2 900 0 0 3 000 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger .. .. 75 78 78 

Kommunalt eide boliger .. .. 75 77 77 

Kommunalt innleide boliger .. .. 0 1 1 

Privat eide boliger med kommunal 
disposisjonsrett .. .. 0 0 0 

Av dette, antall brukereide boliger med 
kommunal disposisjonsrett .. .. 0 0 0 

Antall utleide boliger per 31.12 .. .. 75 78 78 

Antall søknader siste år .. .. 46 0 17 

Av dette, antall nye søknader mottatt 
siste år .. .. 45 0 12 

Antall avslag på søknad om kommunal 
bolig .. .. 34 0 0 

Av dette, antall avslag på nye søknader .. .. 33 0 0 

Kommunalt disponerte omsorgsboliger 29 29 .. .. .. 

Kommunalt eide omsorgsboliger 29 29 .. .. .. 

Beløp per måned i statlig bostøtte fra 
Husbanken 168 209 135 093 120 502 98 914 113 066 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte 
fra Husbanken 109 86 72 60 85 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån 25 38 27 31 44 

Gjennomsnittsbeløp for startlån 
videretildelt av kommunen 654 800 477 579 455 852 386 903 391 091 

Beløp til startlån videretildelt av 
kommunen 16 370 000 18 148 000 12 308 000 11 994 000 17 208 000 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
boligtilskudd til tilpasning 6 3 4 5 9 

Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til 
tilpasning 27 000 20 000 20 000 33 500 38 432 
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17.2 Nøkkeltallsanalyse 
Det som bestemmer kostnadene til eiendomsdrift er først og fremst antall kvadratmeter, 
bygningsteknisk kvalitet og vedlikeholdsinnsatsen. Kostnadene måles gjennom nøkkeltall i KOSTRA 
for sammenligningskommunene i forhold til kvadratmeter. Variasjonene er store og nøyaktigheten 
ved rapporteringen er sikkert noe varierende, men vi benytter standardisert bygningstabell for å få et 
så sikkert kostnadsbilde innenfor hver enkelt bygningstype som mulig. 
 
 

17.2.1 Energikostnader 
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2012 114 69 71 184 97 0 69

2013 160 166 65 220 109 0 68

2014 153 141 227 164 102 39 271

2015 123 68 95 165 81 1 280
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Energikostnader per kvm i Frøya 2012-2015 
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Frøya og Hitra har en god del høyere energikostnader til skolebygg sammenlignet med de andre. 
Frøya skiller seg klart ut på energikostnader til idrettsbygg. Energikostnader til administrasjonsbygg 
er en god del lavere i forhold til resten i sammenligningsgruppen. En variabel som tabellen ikke tar 
hensyn til er forskjeller i geografi og temperaturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Eiendomsforvaltning totalt 123 91 97 116 98 100

Administrasjonslokaler 68 88 108 123 93 99

Førskolelokaler 95 52 99 132 117 111

Skolelokaler 165 157 95 115 100 95

Institusjonslokaler 81 65 63 118 80 106

Kulturbygg 1 59 103 125 67 72

Idrettsbygg 280 0 172 100 138 119
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Energikostnader per kvm 2015 
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17.2.2 Vedlikehold 
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2015 148 189 370 156 85 9 139
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Vedlikehold per kvm i Frøya 2012-2015 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Eiendomsforvaltning totalt 148 45 48 104 114 96

Administrasjonslokaler 189 42 169 108 71 95

Førskolelokaler 370 6 37 194 189 150

Skolelokaler 156 71 62 108 110 90

Institusjonslokaler 85 32 22 94 89 74

Kulturbygg 9 83 9 106 139 90

Idrettsbygg 139 0 64 63 145 137
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Vedlikehold per kvm i 2015 
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Innsatsen på vedlikehold varierer mye fra år til år og i 2015 hadde Frøya kommune generelt vesentlig 
høyere kostnader til vedlikehold per kvm sammenlignet med de andre i gruppen. 
 
 

17.2.3 Renholdskostnader 

 

 
 
Denne statistikken er ny fra og med 2013. Tabellen viser at Frøya kommune over tid har hatt de 
høyeste utgiftene til renhold i førskolelokaler. Renholdskostnader i kulturbygg vil komme først i 2016 
siden utgiftene til dette ble bokført første gang i 2016. 
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Renholdskostnader per kvm i Frøya 2013-2015 
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Frøya kommune har de høyeste kostnadene til renhold per kvm i alle kommunale bygg unntatt for 
skolelokaler sammenlignet med resten i gruppen.  
 
 

Eiendomsfo
rvaltning

totalt

Administras
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Førskolelok
aler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

Frøya 276 292 621 278 280 0 182

Hitra 214 271 354 323 73 0 0

Vikna 161 263 303 341 47 71 37

Kostragr.3 124 134 226 165 100 41 30

Sør-Tr.lag 168 207 272 183 132 129 59

Landet 148 136 278 174 113 78 66
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Renholdskostnader per kvm i 2015 
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17.2.4 Korrigerte brutto driftsutgifter 

 

Frøya kommune hadde i 2015 vesentlig høyere brutto driftsutgifter til førskolelokaler, idrettsbygg og 

kulturbygg i forhold til resten i sammenligningsgruppen. Frøya har også høyeste utgifter per kvm til 

kommunal eiendomsforvaltning totalt. 
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aler
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r

Institusjons
lokaler

Idrettsbygg Kulturbygg

Frøya 1 251 592 2 500 1 127 838 1 912 3 993

Hitra 761 698 838 1 132 520 9 233

Vikna 992 1 570 995 1 237 443 1 178 487

Kostragr.3 934 867 1 315 933 820 788 1 038

Sør-Tr.lag 1 144 908 1 537 1 036 932 1 368 1 065

Landet 1 022 876 1 379 962 829 1 166 847
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BDU per kvm kommunale lokaler 
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Lenker til andre kilder 
 
*Årsmelding 2015 
 
*Kommuneplanens samfunnsdel - https://issuu.com/vindfangreklame/docs/froya_samfunnsdel-
plan-nett 
 
 

 

 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Samlet areal kommunale bygg per
innbygger

5,9 6,3 6 7,3 4,7 4,7

Administrasjonslokaler per
innbygger

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

Førskolelokaler per barn i
barnehage

10 15,9 13,1 14,2 13,1 12,5

Skolelokaler per barn i skole 22,2 17,5 13,4 23,5 18,8 18,7

Institusjonslokaler per beboer 89,9 281,9 218,1 170,8 120 122,5

Idrettsbygg per innbygger 0,4 0,3 0,9 0,9 0,4 0,5

Kulturbygg per innbygger 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3
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Areal per innbygger/bruker i 2015 
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Bakgrunn og lovgrunnlag 
01.01.2012 ble den nye Folkehelseloven innført i Norge. Lovens formål er å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Det 

fremheves også langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Jamfør § 5 i Folkehelseloven skal kommunen ha løpende oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer i kommunen. Plikten til å ha denne oversikten er også hjemlet i Smittevernloven, 

Plan- og bygningsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift om oversikt over folkehelsen, 

forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.   

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. I tillegg skal den inneholde faglige 

vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

Det skal også utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det 

langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

planstrategien og danne grunnlag for fastsettelse av mål og strategier.  

Oversikten skal baseres på: 

 Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig 

 Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

 Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse 

 

I følge Forskrift om oversikt over folkehelsen § 3 skal oversikten omfatte opplysninger om og 

vurderinger av:  

 Befolkningssammensetning, f.eks.: folketall (herunder fremskutte), alderssammensetning, 

demografi, fødselstall, arbeidsinnvandring. 

 Oppvekst- og levekårsforhold, f.eks.: boforhold, arbeidsledighet, utdanningsnivå, andel 

uføre. 

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, f.eks.: drikkevannskvalitet, støy- og 

luftforurensning, friluftsområder, sosiale nettverk, rus og kriminalitet. 

 Skader og ulykker, f.eks.: trafikkulykker (både på vei og sjø), utsatte skoleveier, antall 

hoftebrudd, omkomne i brann. 

 Helserelatert atferd, f.eks.: fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler.  

 Helsetilstand, f.eks.: forekomst av «folkesykdommer», data om trivsel og mestringsressurser, 

sykefravær. 

 

Denne rapporten ivaretar kravet om løpende oversikt, samt er det samlede oversiktsdokumentet 

som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet i Frøya kommune. Etter ferdigstillelse vil 

dokumentet gjøres kjent for administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.  
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Informasjon om oversikten 
Oversikten baseres på en bred tilnærming til folkehelsebegrepet. Faktorer og relasjonene mellom 

disse kan illustreres gjennom Whitehead og Dahlgrens figur (1991):  

 

Kilder og statistikk 
Denne oversikten og vurderingene baseres på statistikk og data fra flere ulike kilder som for 

eksempel: 

 SSB  

 Folkehelseinstituttet 

 KS  

 Regjeringen  

 Helsedirektoratet 

 NAV 

 Statens vegvesen 

 Ungdata Frøya 2015 (lokal undersøkelse) 

 

Oppbygging av oversikten 

Blå ramme inneholder statusen i kommunen pr. dags dato etter tilgjengelig data og statistikk. 

Rød ramme inneholder årsaken til at dette er relevante folkehelsedata. 

Under tekstrammene finnes figurer og tabeller, der dette er tilgjengelig. 

Etter hvert hovedemne finnes en lokal vurdering av årsaksforhold og konsekvenser av statistikken.     

I tillegg står listet lokale tiltak og ressurser for å møte utfordringsbildet. De lokale tiltakene kan passe 

inn under flere av kategoriene og kan også være listet flere ganger.                                                          

De lokale vurderingene er gjennomført i/av: 

 Lederforum 

 Strategi og utvikling 

 Avdelingsleder Pleie og omsorg 

 Fagledere Familie, helse og rehabilitering 

Oppdatering av oversikten gjøres etter årshjul som ligger vedlagt bakerst i dokumentet.  
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Bruk av dokumentet 
Dokumentet vil benyttes i Frøya kommunes folkehelsearbeid. Kunnskapen danner grunnlaget for 

utarbeidelse av planer, igangsetting av målrettede tiltak og evaluering av tiltakene som 

gjennomføres. 

 

Koblingen mellom Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven og 

kommuneplanlegging 
Samhandlingsreformen og nytt lovverk knyttet til reformen, helse – og omsorgstjenesteloven og 

folkehelseloven, styrker kommunens rolle og oppgave i det forebyggende og helsefremmende 

arbeidet. Bakenforliggende faktorer som påvirker helsen har fått ekstra fokus, som utdanning, 

inntekt/jobb, bolig og oppvekstmiljø. Dette gir et bredt, samfunnsrettet folkehelsearbeid. I dette 

perspektivet er folkehelseloven, plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging sentrale verktøy.  
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Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Befolkningssammensetning 

Befolkningsendringer 

Frøya kommune hadde mellom 1987 og 2007 en nedgang i antall bosatte i kommunen fra 4365 til 

4052. Fra 2007 steg befolkningstallet med 582 personer til 4634 i 2015. 

Befolkningsutvikling blir gjerne sett på som den store indikatoren i regional utvikling. Det ses på som 

ønskelig med befolkningsøkning i forhold til kommunens bærekraft og inntektsinngang. Samtidig 

setter stor befolkningsvekst press på kapasiteten i offentlige tjenester (ssb.no, ks.no).  

 

Kilde: ssb.no     
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Befolkningsframskriving 

Fremskrevet befolkningsutvikling for Frøya viser en økning i antall bosatte i kommunen fra 4592 i 

2015 til 6573 i 2040. Dette med utgangspunkt i høy nasjonal vekst, noe administrasjonen i 

kommunen tidligere også har tatt utgangspunkt i.  

Befolkningsutvikling blir gjerne sett på som den store indikatoren i regional utvikling. Det ses på som 

ønskelig med befolkningsøkning i forhold til kommunens bærekraft og inntektsinngang. Samtidig 

setter stor befolkningsvekst press på kapasiteten i offentlige tjenester(ssb.no, ks.no).  

 

Kilde: ssb.no 
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Alderssammensetning 

Fremskutte befolkningstall for alderssammensetning viser en vekst i alle aldersgrupper ved høy 

nasjonal vekst. Beregningene viser også at det er i de eldste aldersgruppene man forventer høyest 

vekst.  

Økningen i andel eldre betegnes ofte som eldrebølgen. Nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder 

i forhold til andel eldre, vil trolig bli en utfordring både hva gjelder personellsituasjon innen helse- og 

omsorgssektoren og for øvrig verdiskapning og velferdsutvikling. De mellom 67 og 80 år kan 

imidlertid forventes å være mer ressurssterke, ha bedre økonomi, bedre boforhold, høyere 

utdanning og bedre helse enn tidligere generasjoner. Fremskutt alderssammensetning gir bakgrunn 

for å ta beslutninger om dimensjonering av kommunale tjenester (Regjeringen.no). 

Kilde: ssb.no 
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Etnisitet

Frøya kommune har hatt en sterk utvikling innen arbei dsinnvandring siden 2005. I 1995 var det 57
bosatte med innvandrerbakgrunn i kommunen. I 2014 er antallet 762 .

Mange av folkehelseutfordringene (kroniske sykdommer, psykiske plager osv.) er felles for den etnisk
norske befolkingen og befolkingen med annen etnisk bakgrunn. Samtidig kan de sykdommer og
helseprob lemer som ulike etniske minoritetsgrupper rammes av, være annerledes enn de vi er vant
til i den norske befolkningen. Innvandrere kan også møte spesi fikke utfordringer, som aktive
utstøtingsmekanismer eller høyere barrierer inn mot helsevesenet på grunn av språk - og kultur -
forskjeller (Helsedirektoratet).

Kilde: ssb.no
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Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Befolknings- 
endringer 

Befolkningsvekst 
på 582 personer 
fra 2007 til 2015 
(til 4634) 

 Vekst i 
havbruksnæringa 

 

 Arbeidsinnvandring 
med familier 

 Utfordringer i 
forhold til 
integrering  

 Flere skoleplasser, 
barnehager, 
sykehjemsplasser 

 Press på offentlige 
tjenester 

 Større kompleksitet i 
tjenester 

 Boligmangel 

 Flerkulturell skole 
(mange språk – 38 
nasjoner) 

Befolknings- 
framskriving 

Forventes høy 
befolkningsvekst 
mot 2040(fra 
4634 til 6573) 

 Vekst i 
havbruksnæringa 

 

 Arbeidsinnvandring 
med familier 

 

 Vekstkommune 

 Behov for flere 
offentlige tilbud 

 Utfordringer i 
forhold til 
integrering  

 Press på offentlige 
tjenester 

 Større kompleksitet i 
tjenester 

 Boligmangel 

 Flerkulturell skole 
(mange språk – 38 
nasjoner) 

Aldersammen-
setning 

Vekst i alle 
aldersgrupper, 
særlig blant de 
eldste  

 Lenger levetid 
 

 Økt levestandard 
fører til økt levealder 

 

 Vekstkommune – alle 
aldre/etterkrigsbarn 
(eldre) 

 Flere 
sykehjemsplasser/ 
eldreboliger 

 Rekrutterings-
utfordringer 

 Må tenke alternativt 
i tilbud av 
eldreomsorg 

 Flere med 
sammensatte behov 
som krever 
tilrettelegging 

Etnisitet 
 

Høy andel 
innvandrere og 
norskfødte med 
innvandrer-
foreldre 

 Vekst i 
havbruksnæringa 
 

 Arbeidsinnvandring 
 

 Vekstkommune 

 Mangfold 

 Uforutsigbarhet 

 Utfordringer 
integrering 
Ressurskrevende 

 Flerkulturell helse- 
og omsorg 

 Flere boliger 
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Ressurser – helsefremmende og forebyggende tiltak 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Alternativ eldreomsorg – tilrettelegging i hjemmet-
omsorgsboliger 

Nytt/eksisterende Frøya kommune 

Samfunnskurs/norskopplæring Eksisterer Voksenopplæringa 

Integreringstiltak Eksisterer Frøya kommune 

Jobbes med boligbygging/flere typer bolig Eksisterer Frøya kommune 

Livsglede for eldre - barnehage, skole og sykehjem Eksisterer Frøya kommune 

Språkcafe Eksisterer Frøya bibliotek 

Kompetansekartlegging Eksisterer Frøya kommune 

HEFFI Nytt/eksisterer Frøya kommune 

Plan for minoritetsspråklige barn Eksisterer Frøya kommune 

Økt fastlegehjemmel Eksisterer Frøya kommune 

Økning helsesøsterstillinger – 30%, styrke 
skolehelsetjenesten 

Eksisterer Frøya kommune 

Økning helsesøsterstillinger med 0,6 årsverk Nytt Frøya kommune 

Dagsenter for demente Eksisterer Frøya kommune 

Nye stillinger Tidlig innsats – forebyggende tiltak Nytt Frøya kommune 
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Oppvekst- og levekårsforhold 

Lavinntekt husholdninger 

Frøya kommune hadde en nedgang i andel av barn mellom 0-17 år som vokser opp i 

lavinntektshusholdninger 2008 til 2011. Andelen økte med 2,7 % mellom 2011 til 2012.  

Folkehelseprofilen for Frøya kommune 2015 viser at andel barn i lavinntektshusholdninger ikke er 

entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Allikevel ser man at nivået er høyere enn fylket, men 

lavere enn nabokommunen. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en 

sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig 

selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død.  

Barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre i barnehage, SFO og fritidsaktiviteter 

(nav.no). Lav sosioøkonomisk status er en indikator for folkehelsa på gruppenivå. Lav sosioøkonomisk 

status er en predikator på dårligere fysisk og psykisk helse (Folkehelseinstituttet).  

 

Kilde: khs.fhi..no 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
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Median inntekt husholdninger 

Median inntekt i husholdninger (etter skatt). Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, 

skattepliktige og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret. Medianinntekten er 

lavere i Frøya kommune enn fylket, men høyere enn nabokommunen.  

Formålet med statistikken er å presentere inntektsmål som levekårsindikatorer. Inntekt og økonomi 

er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse (Folkehelseinstituttet). 

 

Kilde: khs.fhi..no 

Arbeidsledighet 

Andelen arbeidsledige på Frøya har økt siden 2014. Andelen er lavere enn nivået i fylket som helhet. 

Helt ledige omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV samt har vært uten 

inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes. 

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2005 viser at blant personer som står utenfor 

arbeidslivet, er det en høyere andel som har betydelige psykiske plager, er dagligrøykere, overvektige 

og lite fysisk aktive, sammenliknet med yrkesaktive. Gruppen som ikke var i arbeid/skole, hadde en 

tre ganger større andel med betydelige psykiske plager og en nesten to ganger større andel som 

røykte eller hadde fedme. Alkoholavhengighet og lite fysisk aktivitet var også mer vanlig blant de som 

sto utenfor arbeidsliv/skole(ssb.no). 

 

Kilde: NAV, mai 2015 

2008 2009 2010 2011 2012

Sør-Trøndelag 380000 386000 402000 423000 438000

Hitra 337000 342000 356000 371000 384000

Frøya 339000 343000 365000 393000 411000
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Bruk av gradert sykemelding 

Frøya kommune har hatt en økning i bruk av gradert sykemelding fra 2006-2012. 

Gradering av sykemeldinger anses som hensiktsmessig for å opprettholde kontakten med 

arbeidsplassen for igjen å hindre at man faller utenfor arbeidslivet. For den enkeltes helse antas det å 

være ugunstig med langvarige passive trygdeytelser. Samtidig kan det ikke sees bort i fra at det å 

komme for tidlig tilbake i jobb også kan utgjøre en helserisiko på sikt. Bruk av graderte sykemeldinger 

kan også føre til en såkalt ”innlåsningseffekt” som innebærer at innsatsen for å komme tilbake i full 

jobb reduseres og at terskelen for å få sykemelding senkes. Kilde: Arbeid og velferd nr 3. 2011: 

Gradert sykemelding - omfang, utvikling og bruk (NAV). 

 

Kilde: khs.fhi.no 

Uføretrygd 

Andel i befolkningen i Frøya kommune som mottar uføretrygd mellom 18-67 år er 11,4 %. Siste år har 

dette økt med 1,8 %. Nivået ligger under nabokommunens.  

Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. 

Hvor mange som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng 

med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.  

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne 

levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd 

vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare 

dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og 

forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet 

og andelen som søker om uføreytelser (Folkehelseinstituttet). 

                     
 

 

 

 

2006-
2008

2007-
2009

2008-
2010

2009-
2011

2010-
2012

Sør-Trøndelag 18 18,2 19,4 21 23,2

Hitra 17,5 16,1 16,3 18,5 20,8

Frøya 17,7 16,1 15,3 17,5 20,2
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Tabell: Mottakere av uføretrygd. Kommune. Pr. 31.03.2014-2015 
Kommune Antall 

mottakere 
31.03.14 

Antall 
mottakere 
31.03.15 

Endring 
antall 

Endring 
prosent 

Antall 
31.03.15 

i % av 
befolkningen 

18-67 år 

 Hitra 344 359 15 4,4 12,3 
 Frøya 336 342 6 1,8 11,4 

Kilde NAV.no, mars 2015 

Mottakere av sosialhjelp 

Andelen mottakere av sosialhjelp mellom 18 og 24 år har vært stigende siden 2007. Fra 2009 til 2012 

er andelen høyere i Frøya kommune enn i fylket og nabokommunen.  

Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer marginal 

tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere bostandard enn befolkningen ellers. Det 

er også vist at det er langt større innslag av helseproblemer blant sosialhjelpsmottakere enn i 

befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel med psykiske plager og lidelser.  

Utbredelsen av sosialhjelp i totalbefolkningen er et uttrykk for pågangen på det kommunale 

hjelpeapparatet fra personer som for kortere eller lengre tid er avhengig av økonomisk støtte til 

livsopphold. Lang tids avhengighet av sosialhjelp kan bl.a. gjenspeile et lokalt vanskelig 

arbeidsmarked, men også at sosialtjenesten legger ulik vekt på aktivisering av den enkelte og på 

tverrfaglig samarbeid (fhi.no). 

 

Kilde: khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

2007-
2009

2008-
2010

2009-
2011

2010-
2012

Sør-Trøndelag 18-
24 år

6,2 6 5,7 5,2

Hitra 18-24 år 8,2 7,9 6,4 4,7

Frøya 18-24 år 5,8 7,4 8,5 7,8
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Sosialhjelpsmottakere, 18-24 år 
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Høyeste utdanningsnivå 

Statistikken viser at Frøya kommune har et utdanningsnivå i befolkningen som er lavere enn nivået i 

fylket og nabokommunen. Dette viser også Folkehelseprofilen 2015 for Frøya.  

Årsak til valg av indikator er knyttet til at lav sosioøkonomisk er en indikator for folkehelsa på 

gruppenivå. Lav sosioøkonomisk status er en predikator på dårligere fysisk og psykisk helse. 

Levealderen i Norge varierer med utdanning og inntekt. Forventa levealder er lavest for de med 

grunnskoleutdanning og høyest for de med høgskole/universitetsutdanning. Menn med lang 

utdanning kan forvente å leve sju år lenger enn menn med kort utdanning. For kvinner er forskjellen 

fem år (Folkehelseinstituttet).  

 

Kilde: khs.fhi.no 

Frafall videregående skole 

Statistikken viser at Frøya kommune mellom 2007-2013 har hatt en stigende tendens i forhold til 

frafall på videregående skole. Frøya kommune har en høyere frafallsprosent fra videregående skole 

enn nabokommunen og fylket. Frøya kommune hadde i 2011-2013 en frafallsprosent på 31,4 %. 

Folkehelseprofilen 2015 viser allikevel at nivået ikke er entydig forskjellig fra landet for øvrig.  

Å ikke fullføre videregående skole gir en betydelig risiko for framtidig utenforskap. De som ikke 

fullfører er overrepresentert blant mottakere av offentlige ytelser. Det er veldokumenterte 

sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som ikke har fullført 

videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har 

valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole (Folkehelseinstituttet). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sør-Trøndelag 85,1 85,6 86,3 86,4 86,6 86,7 86,6

Hitra 78,9 81,4 84,1 84 84 83,7 81,5

Frøya 77 75,4 76,5 75 75,1 75,6 77,3
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Høyeste fullførte utdanningsnivå,  
30-39 år, videregående eller høyere 
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Kilde: khs.fhi.no 

Barnevern 

Andelen barn med barnevernstiltak i Frøya kommune har vært relativt stabil mellom 2012 til 2014. 

Andelen ligger noe lavere enn nabokommunen. Det er her valgt å bruke tall fra etter oppstart av 

interkommunalt tjenestesamarbeid innen barnevern. 

Jo tidligere en klarer å identifisere barn som er utsatt for risikofaktorer og sette i verk tiltak, jo større 

sannsynlighet er det for at barnet klarer seg bra. Risikofaktorer kan være foreldres psykiske sykdom 

eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre som er langtidsledige/trygdemottakere, fattigdom i 

familien osv. En indikasjon på tidlig identifisering kan være at helsestasjon, barnehage, skole eller 

NAV melder sin bekymring om et barn til barnevernet. Kilde: Folkehelsepolitisk rapport 2011, 

Helsedirektoratet 

 

Kilde: ssb.no 

2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

Sør-Trøndelag 21,6 21,9 22,3 22,7 22,9

Hitra 35,1 31,5 26,8 27,8 27

Frøya 22,6 22,6 23,6 27,7 31,4
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Frafall videregående skole 

2012 2013 2014

1617 Hitra 4,5 3,9 4,1

1620 Frøya 2,6 2,9 3
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Andel barn med barnevernstiltak  
ift innbyggere 0-22 år 



Oversikt folkehelse Frøya kommune 2015  Side 18 

Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Lavinntekt 
Hus-
holdninger 

Andel barn i 
lavinntekts-
husholdninger 
ikke ulikt 
landet for 
øvrig 

 Relativ høy sysselsetting 

 Høy andel arbeidere i 
produksjon 

 Eninntektshusholdninger 

 Arbeidsplasser i 
produksjonsindustri 

 Sosiale ulikheter 

 Klasseskille 

Median 
inntekt 
Hus-
holdninger 

Medianinntek
t er lavere enn 
i fylket, men 
høyere enn 
nabo-
kommunen 

 Stor produksjonsindustri – 
lavt utdanningsnivå 

 Vekst i lavlønns-
arbeidsplasser 
(produksjonsindustri) 

 Sårbar for 
konjunktursvingninge
r – utflytting 

 Sosiale ulikheter/ 
klasseskille 

Arbeids- 
ledighet 

Økt siden 
2014, lavere 
enn 
fylkesnivået 

 Havbruksnæringa går bra 

 Naturlige svingninger 

 Høy aktivitet på mange 
områder 

 NAV har gode 
erfaringer/kunnskaper med 
konjunkturer 

 Økt sosialhjelp 

 Går ut over 
kommune-
økonomien 

 Må importere 
arbeidskraft 

 

Gradert  
sykemeldin
g 

Økt bruk av 
gradert 
sykemelding  

 Aktiv sykemelding ikke 
mulig lengre 

 Aktivt IA-arbeid 

 Større krav til arbeidere 

 Slitasjeskader 

 Økt fokus på tilrettelegging 

 Inkluderende arbeidsliv 

 Større krav/ 
utfordringer til 
arbeidsgiver 

 Positivt å utnytte 
restarbeidsevne 

 Etterslep – kan være 
vanskelig å ta inn 
vikarer 

Uføretrygd 
 

Svak økning i 
andel 
uføretrygdede 

 Har gruppen 18-67 år fått 
en høyere 
gjennomsnittsalder? 

 Tungt fysisk arbeid 
Alderssammensetning 
Befolkningssammensetning  

 Lavt utdanningsnivå  

 Høyt frafall i videregående 
utdanning 

 Ikke utnyttet 
restarbeidsevne – 
økt risiko for 
følgesykdommer 

Mottakere 
av  
sosialhjelp 

Høyere andel 
mottakere 18-
24 år enn 
fylket og 
nabo-
kommunen 

 Høy andel «drop-out» i vgs 

 Frafall videregående / 
høyere utdanning Mange 
tåler ikke tungt fysisk 
arbeid 

 Generasjonseffekten 

 Permitteringer  

 Lavt utdanningsnivå  

 Rettigheter 

 Går ut over 
kommuneøkonomien 

 Langt liv med 
utstrakt bruk av 
kommunale 
tjenester/ytelser 

 Sosiale 
ulikheter/klasseskille 

Høyeste 
Utdannings-
nivå 

Lavere 
utdanningsniv
å enn landet, 

 Færre arbeidsplasser med 
krav om høyere utdanning 

 Lett å få seg jobb  

 Fortsatt stort behov 
for arbeidskraft som 
krever lav utdanning 
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fylket og 
nabo-
kommunen 

 Geografisk beliggenhet – 
tradisjonsrike yrker 

 Trenger ikke utdannelse for 
å få godt betalte jobber 

 Generasjonseffekten 

 Sosiale ulikheter/ 
klasseskille 

Frafall 
Videre-
gående 
skole 

Høyere frafall 
enn fylket og 
nabo-
kommune  
(31,4 %) 

 Mangel på lærlingeplasser 

 Lett å få seg jobb  

 Lett tilgang på godt betalte 
jobber – blir tidlig 
rekruttert av bedrifter 

 

 Godt betalte jobber 
går foran utdanning 

 Operasjonalisering av 
utdanningstilbud 

Barnevern 
 

Stabil andel 
barn med 
barneverns-
tiltak 

 Positiv utvikling sett ift 
befolkningsøkning 

 Kapasitetsproblem 

 Stabilt barnevern over tid 

 

 

Ressurser – helsefremmende og forebyggende tiltak 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Økt fokus på utdanning Nytt/eksisterende Frøya 
kommune/Alle 

Fange opp og tilrettelegge for de som faller utenfor 
arbeidsliv og utdanning 

Eksisterer/nytt Frøya kommune/ 
NAV 

Tidlig innsats Eksisterer Frøya kommune 
v/Oppvekst 

Livsstils- og folkehelsetilbud Eksisterer Frøya kommune 

Øke fokus på utdanning Eksisterer/Nytt Alle 

«Saman om en bedre kommune» Eksisterer Frøya kommune 

Forebyggende stillinger Tidlig innsats Nytt Frøya kommune 

Økt skolehelsetjeneste VGS mot frafall Eksisterer Frøya kommune 

Samarbeid psykisk helse og NAV Eksisterer Frøya kommune 

 

 

 

 

 

 

 



Oversikt folkehelse Frøya kommune 2015  Side 20 

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Drikkevannskvalitet  

Andelen personer tilknyttet vannverk med ulik kvalitet på drikkevannsforsyningen mtp, E. coli/ 

koliforme bakterier og leveringsstabilitet i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktige 

vannverk (vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer og/eller 20 husstander). Tallene 

omfatter både private og kommunale vannverk. Det foreligger kun tall for 2013. Frøya kommune ser 

ikke ut til å ha innrapportert data. Det er derfor ikke mulig å vise resultater for Frøya kommune. Hitra 

kommunes drikkevannskvalitet ligger under nivået i fylket.  

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de 

mest sentrale parametere for kontroll. E.coli er en tarmbakterie som indikerer fersk fekal 

forurensing. I vurderingen av befolkningens drikkevannskvalitet, må det også tas hensyn til hvor stor 

andel av befolkningen som er tilknyttet rapportpliktige vannverk og som man da har informasjon om 

(forsyningsgraden). 

 

Kilde: khs.fhi.no 
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Drikkevannskvalitet, 2013 
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Opplevelse av mobbing på skolen 

Statistikken gjort tilgjengelig gjennom Kommunehelsa (statistikkdatabank Folkehelseinstituttet) 

indikerer at andelen som opplever at de mobbes i 10.trinn er lavere i Frøya kommune enn 

nabokommunen. Andelen ligger jevnt med fylket. For 7. trinn viser Folkehelseprofilen 2015 at 

andelen som opplever at de mobbes i Frøya kommune er høyere enn nabokommunen og fylket.  

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes 

har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og 

rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige 

helseplager som hodepine, ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet, dobbelt så vanlig som blant 

andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005). 

 

Kilde: khs.fhi.no 

Ungdata Frøya 2015 

Frøya kommune gjennomførte mars 2015 Ungdata-undersøkelse blant alle ungdoms- og 

videregåendeskole elever. Resultatene er for store for å gjengi i sin helhet her, men kan fremskaffes 

ved forespørsel.  

Etter presentasjonen av undersøkelsen gjennomførte Frøya kommune en bred diskusjon blant 

virksomheter og fagpersonell som yter tjenester til ungdom. 

Følgende hovedutfordringer ble trukket frem: 

 Psykisk helse, særlig blant jenter 

 Rus, herunder ruskjøring og tidlig debut 

 Foreldrerollen 

Dette tas med inn i kommunens videre arbeid inn mot ungdomsgruppen.  

 

2006/07-
2010/11

2007/08-
2011/12

2008/09-
2013/14*

2009/10-
2014/15

Sør-Trøndelag 9,4 9,4 8,4 7,8

Hitra 11,7 14,3 12,3 11,2

Frøya 7,7 9 8,3 7,5
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Mobbing, 10.trinn 



Oversikt folkehelse Frøya kommune 2015  Side 22 

Trivsel og mestring 

Diagrammet under viser at Frøya kommune har en jevn positiv utvikling i forhold til rapportering om 

trivsel i 10. trinn fra 2006/07 til 2014/15 (5-års glidende gjennomsnitt). Andelen som rapporterer at 

de trives er lavere enn nivået i fylket og nabokommunen.  

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial 

arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 

dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia 2011). Trivsel kan på lengre 

sikt ha betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget 

fra ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til 

livstilfredshet, spesielt for jenter(Folkehelseinstituttet.no) 

 

 

Kilde: khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/07-
2010/11

2007/08-
2011/12

2008/09-
2013/14*

2009/10-
2014/15

Sør-Trøndelag 83,4 83,4 84,2 84,3

Hitra 78,4 80,9 82 83,9

Frøya 77,2 76,2 79,7 79,5
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Trivsel 10.trinn, 
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Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige 
konsekvenser 

Drikkevanns- 
kvalitet 

Ikke innrapportert tall for 
Frøya kommune 

 Sløvhet  Vet ikke hva 
drikker 

Opplevelse av 
mobbing 

For 10.trinn lavere enn 
nabokommunen, samme 
nivå som fylket 

 Det har vært 
jobbet med 
dette i skolene 

 Jevnt fokus på 
mobbe-
problematikk 

 83 % trives og 
har det bra på 
skolen 

 Nettmobbing 

 Høyere 
trivsel  

 Lavere 
«drop-out» 

Trivsel  
og mestring 

Positiv utvikling, men 
lavere enn fylket og 
nabokommune (10.trinn) 

 MOT – 
kommune 

 Bredt tilbud 
innen 
idrett/kultur. 

 83 % trives og 
har det bra på 
skolen 

 

Ungdata 2015 
 

Hovedutfordringer: 

 Psykisk helse 
(jenter) 

 Rus (ruskjøring og 
debut) 

 Foreldrerollen 

 Press fra sosiale 
media 

 Bygdeukultur 
med festing 

 «Venn» - ikke 
forelder 

 

 

Ressurser – helsefremmende og forebyggende arbeid 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Holdningsskapende arbeid Nytt Alle 

MOT-kommune Eksisterer Frøya kommune 

Styrket skolehelsetjenesten VGS og ungd.skolen Eksisterer/nytt Frøya kommune 

«Uke sex» i ungdomskolen Eksisterer Frøya kommune 

MOT-kommune Eksisterer Frøya kommune 

VIP (veiledning psykisk helse) VGS Eksisterer Frøya kommune/Sør-
Trøndelag 
fylkeskommune 

DU – depresjonsmestring for ungdom. 
Kompetanseheving av ansatte. 

Eksisterende Frøya kommune 

Ungdomsklubb  Nytt Frøya 
kommune/Frivillige lag 
og organisasjoner 

Treffpunkt for barn/unge med spesielle behov 
Øke mestring, sosialt fellesskap 

Nytt Samarbeid Frøya 
kommune/Frivilligsentral 
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Skader og ulykker 

Lårbeinsbrudd 

Andelen personer pr. 1000 innbyggere med lårbeinsbrudd (inkl. hoftebrudd) i Frøya kommune er 

svakt stigende fra 2009 til 2013. Andelen ligger nå noe høyere enn andelen i fylket og nabokommune. 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 

helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken 

rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull 

informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Blant eldre er hoftebrudd spesielt 

alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert 

livskvalitet. For hoftebrudd er sykehusinnleggelser i tillegg en pekepinn på potensialet for 

forebyggende innsats (Folkehelseinstituttet). 

 

Trafikkulykker 

Antall trafikkulykker i Frøya kommune har holdt seg noenlunde stabilt mellom 2007 og 2014. Det var 

en sterk økning i antall skadde/drepte i 2010. I 2013 og 2014 har antall ulykker (7) og skadde/drepte 

(8) vært stabilt. I Frøya kommune er ulykkesstatistikken fordelt på alder annerledes enn i fylket og 

nabokommunen. Andelen mellom 15 og 19 år som ble skadd eller drept i trafikken er vesentlig 

høyere enn i fylket og nabokommunen (2004-2013).  

Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader 

fortsatt et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant ungdom og unge menn forårsaker 

trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader 

og ulykker (Folkehelseinstituttet). Trafikken er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom 

mellom 15 og 24 år. Trafikken dreper oftere enn vold, alkohol og sykdom for ungdom i denne 

aldersgruppen. Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker og gutter utgjør 2/3 av de drepte (Trygg 

trafikk). 

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

Sør-Trøndelag 2,2 2,2 2,2 2,2

Hitra 2,6 2,3 2,3 2,1

Frøya 2,1 1,7 2,2 2,4
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Lårbeinsbrudd, inkludert hoftebrudd 
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Kilde: Statens vegvesen
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Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Lårbeins-
brudd 
 

Svakt stigende, 
noe høyere enn 
fylket og 
nabokommunen 

 Klima, strøing/brøyting 

 Fall 

 Kommer i tilrettelagt 
boliger tidligere 

 Dårligere beboere 
hjemme 

 Fokus på 
medikamentbruk i 
sykehjem 

 Fokus på ernæring på 
sykehjemmet 

 Eldregenerasjonen 

 Sykemeldinger og 
utgifter i 
helsesektoren 

 Økt trykk på 
ergo/fysio/hjelpemid
dels 

 Tidlig død 

 Økt trykk på 
sykehjem 

 Muskel- og skjelett 
 

Trafikk-
ulykker 
 

Noenlunde stabilt 
antall ulykker. 
Høyere andel 
skadde/drepte 15-
24 år enn fylket og 
nabokommune 

 Holdninger til rus 

 Veistandard  

 Manglende sjøvett 

 Holdninger fra 
foreldregenerasjonen 

 Tungtrafikk 

 Manglende 
kollektivtransport 

 God økonomi – gode 
biler, tidlig ut i 
arbeidslivet 

 Mobilbruk – særlig 
jenter 

 Arbeidsinnvandring 

 Promille 

 Økt sikkerhet i bilene 

 Økt trafikk 

 Fart 

 Fyllekjøring/fart og 
unge med egen bil 

 Belastning for 
samfunnet og økte 
kostnader 

 Fartsbøter 

 Økonomisk – press 
på tjenester (BPA) 
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Ressurser – helsefremmende og forebyggende tiltak 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Trim for eldre i basishallen Nytt Frøya 
kommune/frivillige 
lag og 
organisasjoner 

Flere gang- og sykkelveier Nytt Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Tettere samarbeid mellom kommunale etater og 
politi 

Eksisterende/Nytt Frøya 
kommune/Politi 

Forebyggende trafikktiltak ved skolene Eksisterende/Nytt Frøya 
kommune/Trygg 
Trafikk 

Holdningsskapende arbeid - ruskjøring Eksisterende/Nytt Frøya 
kommune/Trygg 
Trafikk 

Stabil betjening, dårligere pasienter på 
sykehjemmet 

Eksisterende Frøya kommune 

Hverdagsrehabilitering  Eksisterende Frøya kommune 

Mer bruk av hjelpemidler, velferdsteknologi Nytt Frøya kommune 

Mer fysioterapi/ergoterapi Nytt Frøya kommune 

Økt kompetanse på korttidsavdeling Eksisterende Frøya kommune 

Ønsker mer aktiv rehabilitering Nytt Frøya kommune 

Økt strøing Nytt Frøya kommune 

Vektkontroller på sykehjem Eksisterende Frøya kommune 

Mer jevnlig holdningsskapende arbeid til ALLE Nytt Frøya kommune, 
eventuelt 
samarbeid med 
frivillige lag og 
organisasjoner 

Samarbeid Trygg Trafikk i forhold til 
holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet 

Nytt Frøya kommune 

Hjem-for-en-50-lapp Eksisterende Frøya 
kommune/Sør-
Trøndelag 
fylkeskommune 

Tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle 
aldre/nivå 

Eksisterende/Nytt Frøya 
kommune/Frivillige 
lag og 
organisasjoner 

Utdeling brosjyrer helsestasjon, trygg skolevei Eksisterende Frøya kommune 

Synlig politi Eksisterende/Nytt Politi 

SLT-koordinator og tiltak gjennom dette Eksisterende Frøya kommune 

Mulighet for å kjøpe plasser ved Hammer gård – 
unge (20-35) år rus/psykiatri 

Nytt Frøya kommune 
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Helserelatert atferd 

Fysisk aktivitet 

Det finnes ikke lokale tall på denne indikatoren. Under vises nasjonale tall i forhold til barn/unge og 

voksnes aktivitetsnivå (Helsedirektoratet). Objektivt registrert fysisk aktivitet for barn og unge viser 

et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene fra 6 år til 15 år. Objektivt registrert 

fysisk aktivitet viser samlet sett at tre av ti voksne oppfyller Helsedirektoratets 

minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet.  

Nasjonale anbefalinger: Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, 

intensiteten bør være både moderat og høy.  

Minimumsanbefalingen for voksne og eldre er minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet eller 75 

minutter med høy intensitet per uke i uken. Med enkelte unntak gjelder dette også for gravide og 

etter fødsel (Helsedirektoratet). 

 

Alder (år) Jenter Gutter 

6 87 96 

9 70 86 

15 43 58 

Tabell: Objektivt registrert fysisk aktivitet og andelen (%) 6-, 9- og 15-årige jenter og gutter som 

tilfredsstiller anbefalingene om i gjennomsnitt minst 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet. 

Høyeste fullførte utdanning Kvinner Menn 

Grunnskole 21 24 

Videregående 33 25 

Høyere utdanning under 4 
år 

39 26 

Høyere utdanning over 4 år 39 38 

Tabell: Objektivt registrert fysisk aktivitet og andelen (%) som oppfyller minimums anbefalingene om 

150 minutters moderat fysisk aktivitet, 75 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av 

moderat og høy intensitet etter utdanning. 
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Gang- og sykkelstier 

I Frøya kommune er det to strekninger med eksisterende gang/sykkelveg: 

Hamarvik: fra Hamarvik til Nabeita, ca strekning på 1,8 km 

Sistranda: fra Sistanda til Dyrvik, ca strekning på 5,7 km 

Til sammen 7,5 km med gang- og sykkelvei.  

Lengden gang- og sykkelvei i kommunen gir en indikasjon på befolkningens, og da særlig barn og 

unges, mulighet til trygt å benytte gange eller sykkel til å forflytte seg i nærområdet. Blant 15-

åringene er kun 43 % av jentene og 58 % av guttene på landsbasis som tilfredsstiller anbefalingene 

om i gjennomsnitt minst 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet. Gåing er den mest populære 

aktiviteten i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 8-15 år rapporteres videre sykling, ski og svømming 

som de vanligste egenorganiserte aktivitetene, samtidig som fotball, ski og håndball rapporteres å 

være de mest populære aktivitetene i idrettslag (Helsedirektoratet).  

Kosthold 

Det finnes ikke lokale undersøkelser i forhold til kostholdet i befolkningen i Frøya kommune. Det har 

over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har 

økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har gått ned de siste ti årene. Fra midten av 1970-årene 

til begynnelsen av 1990-tallet minsket kostens fettinnhold. Kostens fettsyresammensetning endret 

seg i ønsket retning ved at innholdet av mettede fettsyrer og transfettsyrer gikk ned. I de senere år 

har imidlertid nedgangen i kostens innhold av mettede fettsyrer stoppet opp og økt igjen. 

Dødeligheten av hjerteinfarkt er betydelig redusert siden 1970, mens forekomsten av kreft, fedme og 

type 2-diabetes fortsetter å øke (Helsedirektoratet). 

Nasjonale satsningsområder i forhold til kosthold (Helsedirektoratet):  

at flere spedbarn ammes 

økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær 

vridning i forbruket fra fete potetprodukter til matpoteter  

økt forbruk av grove kornvarer 

økt forbruk av fisk 

videre nedgang i forbruket av spisefett, og vridning i forbruket til myk margarin og matolje 

vridning av forbruket til magre meieriprodukter på bekostning av fete alternativer 

redusert forbruk av fete kjøttprodukter 

redusert forbruk av sukker og salt 

redusert forbruk av alkohol 
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Røyking 

Andelen kvinner som røyker ved første svangerskapskontroll på Frøya er høyere enn i fylket. Andelen 

er lik nabokommunen. (Her vist som gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder). Trenden er at 

andelen kvinner som røyker ved første svangerskapskontroll på Frøya er synkende.  

Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 

halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg 

rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier 

viser at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av 

dagligrøykerne, dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere. 

(Folkehelseinstituttet) 

 

Kilde: khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2011 2003-2012 2004-2013

Sør-Trøndelag 14 12 11

Hitra 22 20 17

Frøya 22 19 16
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Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Fysisk 
aktivitet 
 

Ingen lokale 
tall. Nasjonale 
tall viser at 
barn, unge og 
voksne ikke er i 
nok fysisk 
aktivitet 

 Avstander 

 Kostnader 

 For lite 
opplysninger om 
tilbudet 

 Mangel på variert 
tilbud 

 Få ut tilbud i 
grendene 

 Data, sosiale media 

 Tv-spill, inaktive 
barn 

 Foreldre er mer 
aktive 

 Manglende 
mulighet til 
aktivitet, bl.a. gang- 
og sykkelveier 

 Mange deltar i 
organisert aktivitet 
– er det for alle? 

 «Alt er farlig» 

 Dårlig lokal fokus 

 Flere blir med  

 Alle rundt om på øya 
har tilbud 

 Fedme, 
livsstilssykdommer, 
psykiske lidelser 

 Sosiale felleskap 

 Muskel- og 
skjelettlidelser 

 Livsstilssykdommer 

Gang-  
og sykkel-
veier 

7,5 km med 
gang- og 
sykkelveier 

 Mindre mulighet for 
fysisk aktivitet 

 Økt andel gang- og 
sykkelveier må 
prioriteres 

 Livsfarlige skoleveier 

 Mindre aktivitet 

 Ulykker 

 Man kjører til ulike 
aktiviteter i stedet for å 
gå/sykle 

 Livsstilssykdommer 

 Fedme, overvekt, 
diabetes 

 For lite fysisk aktivitet og 
farlig ferdsel 

Kosthold 
 

Ingen lokale 
tall.  

 Vi kjøper det som er 
billigst 

 Manglende kunnskap 

 Ulike kulturer/tradisjon 

 Travel hverdag 

 God økonomi 

 Barnehager bør tilby 
sunnere kosthold til 
barna 

 Ansette kokk 

 Opplysning for beboere 
på øya 

 Livsstilssykdommer 

Røyking 
 

Synkende 
tendens, 
samme nivå 
som nabo-
kommunen. 
Høyere andel 
enn fylket 

 Flere bruker snus 

 Røykeloven 

 Arbeidsinnvandring 

 Endrede holdninger 

 Holdningsskapende 
arbeid  

 Kreft 

 KOLS 

 Redusert fysisk aktivitet 
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Ressurser – helsefremmende og forebyggende tiltak 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Friluftsgrupper (ikke ren turgruppe) Gratis Nytt Frivillige 

Geo c. grupper for barn Nytt Frivillige 

Kjentmannsprøven (bok) for Frøya Nytt Frøya kommune, i 
samarbeid med 
frivillige 
lag/organisasjoner 

Turbeskrivelser på UT.no (kun en tur ligger ute) Nytt Alle må ta ansvar 

Samlende informasjon om tilbud Nytt Frøya kommune, 
eventuelt i 
samarbeid med 
frivillige 
lag/organisasjoner 

Mer gang- og sykkelveier Nytt Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Kantinetilbud Sistranda – VGS (sunn og næringsrik) Eksisterende Frøya kommune 

Bevissthet kosthold ved arrangement Nytt Frivillige 
lag/organisasjoner 

Røykesluttkurs ved Livsstils- og folkehelsesenteret Eksisterende Frøya/Hitra 
kommuner 

«Bra mat»-kurs ved Livsstils- og folkehelsesenteret Eksisterende Frøya/Hitra 
kommuner 

Kjøkken ved sykehjemmet Eksisterende Frøya kommune 

Utbygging av Helhetlig idrettspark Nytt Frøya kommune 

«Fair play» - organisert idrett – 
holdninger/inkludering 

Eksisterende Frivillige 
lag/organisasjoner 

Folkehelsekoordinator Eksisterende Frøya/Hitra 
kommuner 

Gratis halleie  Nytt Frøya kommune 

Helhetlig idrettspark – større tilbud Nytt Frøya kommune 

Frisklivstilbud (livsstil og folkehelse) Eksisterende Frøya/Hitra 
kommuner 

Ungdom og foreldreveileder Nytt Frøya kommune 

Samfunnsmedisiner – vedtatt opprettet stilling Nytt Frøya kommune 
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Helsetilstand 

Overvekt 

Statistikken viser at andel menn som var overvektige når de møtte til sesjon 2003-2009 (glidende 

gjennomsnitt) var høyere i Frøya kommune sammenlignet med fylket og nabokommunen. Her 

betegnes overvekt som KMI over 25. (KMI=kg/m2). 37 % av menn som møtte til sesjon fra Frøya ble 

regnet som overvektige. 

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 

slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan 

også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar grenseverdi for KMI for når 

sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.  

 

Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt 

overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som kan påvirke mat- og 

aktivitetsvaner vil være av særlig betydning (Helsedirektoratet). 

 

Kilde: khs.fhi.no 

Diabetes 

Diagrammet under viser antall personer pr. 1000 innbyggere som benytter legemidler til behandling 

av type 2-diabetes (3-års glidende gjennomsnitt) fra 2007 til 2013. Frøya kommune ligger over nivået 

i fylket og nabokommunen. Tendensen er stigende i begge kommuner og i fylket. 

Forekomsten av type 2-diabetes er usikker og behandling av sykdommen varierer. Kosthold, mosjon 

og vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll. Andre 

trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret og bruk av midler til behandling av type 2-diabetes 

kan brukes som en indikator på forekomst av type 2-diabetes i befolkningen. Overvekt er en viktig 

risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor gjenspeile 

befolkningens levevaner (Folkehelseinstituttet). 

Sør-Trøndelag Hitra Frøya

2003-2009 24,7 31,9 37
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Overvekt og fedme, menn ved sesjon 
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Hjerte- og karsykdommer 

Diagrammet viser at nivået på sykehusinnleggelser for Frøya kommune grunnet hjerte- og 

karsykdommer (3-års glidende gjennomsnitt) ikke er ulikt nivået i fylket og i nabokommunen. Den er 

heller ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, noe som er en del av Folkehelseprofilen for 

Frøya 2015. Andelen er svakt synkende.  

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 

helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken 

rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull 

informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  

Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært 

nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer som 

røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. Dette er i tillegg en 

pekepinn på potensialet for forebyggende innsats. 

 

2007-
2009

2008-
2010

2009-
2011

2010-
2012

2011-
2013

Sør-Trøndelag 27,3 28,9 30,3 31,6 32,3

Hitra 35 35,9 36,9 38,3 39,1

Frøya 48,1 49,9 50,8 52,3 52
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Brukere av legemidler til behandling av 
type 2-diabetes (30-74 år) 

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

Sør-Trøndelag 17,7 17,6 17,3 17

Hitra 20,4 19,4 20 19

Frøya 17,5 17,7 19 18,6
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Kilde: khs.fhi.no 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma 

Diagrammet viser at Frøya kommune har en stigende utvikling i forhold til legemiddelbrukere innen 

KOLS og astma (3-års glidende gjennomsnitt). Nivået ligger også høyere enn fylket og 

nabokommunen. 

Bruk av midler til behandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og astma:  

Om lag 200 000 nordmenn har trolig KOLS, og av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite 

om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer to av 

tre tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. Forekomst av KOLS øker 

med økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe om befolkningens røykevaner 

(Folkehelseinstituttet). 

 

 

Kilde: khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

2007-
2009

2008-
2010

2009-
2011

2010-
2012

2011-
2013

Sør-Trøndelag 79,4 81,1 82,8 84,5 85,7

Hitra 89,7 87,8 86,7 86,4 87,8

Frøya 90,2 92,4 92,7 94 98,1

70
75
80
85
90
95

100

A
n

ta
ll 

p
r.

 1
0

0
0

 

KOLS og astma,  
legemiddelbrukere (45-74 år) 
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Muskel- og skjelettlidelser 

Diagrammet viser antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 

innbyggere per år (3-års glidende gjennomsnitt) på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Nivået ligger 

høyere enn fylket, men på samme nivå som nabokommunen.  

Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 

Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen 

(Folkehelseinstituttet). 

 

Kilde: khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-74 år 0-74 år 0-74 år

Sør-Trøndelag Hitra Frøya

2010-2012 263,1 296 298,9

2011-2013 267,1 294,7 294
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Psykiske lidelser 

Diagrammet viser antall unike personer 15-29 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 

innbyggere per år (3-års glidende gjennomsnitt) på grunn av psykiske symptomer og lidelser. For 

Frøya kommune er antallet stigende. Det ligger likt med fylket, men under nivået i nabokommunen.  

Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 

Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen.  

Å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og det å trives i oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet er 

grunnleggende betingelser for god psykisk helse gjennom hele livsløpet. Kommunens arbeid legger 

premissene for utviklingen av gode lokalsamfunn og kan dermed påvirke barn og unges psykiske 

helse (Folkehelseinstituttet). 

 

Kilde: khs.fhi.no 
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Sør-Trøndelag Hitra Frøya

2010-2012 128,7 138,1 123,5

2011-2013 133,7 158,3 135,9
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Kreft 

Diagrammet under viser nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år (fra Kreftregisteret). 

Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 10-årsperioder). Frøya kommune har 

hatt et stabilt nivå i tidligere 10-årsperioder, med en økning 2003-2012. Frøya ligger nå på et likt nivå 

med fylket, men under nabokommunen.  

Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha 

forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man 

utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår.  

 

Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. 

Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens 

levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle kreft 

(Folkehelseinstituttet). 

 

Kilde: khs.fhi.no 
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2007

1999-
2008

2000-
2009

2001-
2010

2002-
2011

2003-
2012

Sør-Trøndelag 518,4 526,6 532,4 537,4 548,4 556,1

Hitra 471,2 486,8 520,4 551,5 573,6 598,6

Frøya 538,7 530,1 526,7 530,9 526,8 552,8
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Kreft, nye tilfeller 
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Tannhelse

Diagrammet under viser hvor stor andel av 5 - åringer møtt til kontroll hos distriktstannlegen som ikke
h ar ny forekomst av karies. Frøya kommune har en høyere forekomst av ny karies enn fylket og
nabokommunen, blant 5 - åringene.

De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Fl ere barn og unge har ingen eller
få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg
uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om
man tilhører en utsatt g ruppe eller ikke (Folkehelseinstituttet).

Kilde: Hitra og Frøya tannklinikk
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Forventet levealder 

Diagrammet under viser forventet levealder etter høyeste fullførte utdanningsnivå, beregnet ved 

hjelp av dødelighetstabell (gjennomsnitt for 15-årsperioder). For fylket vises ulikheten i forventet 

levealder etter utdanningsnivå. For kommunene kan ikke disse dataene fremskaffes grunnet 

begrenset mulighet for anonymisering i små kommuner. Frøya kommune ligger på samme nivå som 

fylket og nabokommunen i forventet levealder.  

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er 

dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller 

mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas 

hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.  

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for 

personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet 

levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har 

helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av 

sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet (Folkehelseinstituttet). 

 

Kilde: khs.fhi.no 
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Sør-Trøndelag Grunnskole 78,4 78,55 78,68 78,84

Sør-Trøndelag VGS eller
høyere

82,43 82,68 82,9 83,13

Hitra Grunnskole 79,19 79,23 79,01 78,97

Frøya Grunnskole 78,86 78,91 79,33 79,06
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Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser 

Tema Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Overvekt 
 

Høyere andel enn 
fylket og 
nabokommunen 
(menn ved sesjon) 

 Mer pc-bruk 

 Mindre sosial omgang 

 Bruker mye tid i bil 

 Kosthold – ferdigmat 

 Lite fokus kosthold og 
trening (har ingen 
uformell hvor alle kan 
være med) 

 Livsstil-
sykdommer 

Diabetes 
 

Stigende tendens. 
Ligger over nivået i 
fylket og 
nabokommune 

 Aktivitetsnivå 

 Manglende kunnskap 
om kosthold 

 

 Redusert 
livskvalitet  

 Tidlig død 

 Press på 
helsetjenester 

Hjerte-  
og 
karsykdommer 

Svakt synkende, 
ikke ulikt nivået i 
nabokommune, 
fylke og landet for 
øvrig 

 Lite opplysning 

 Røyking 

 Dårlig kosthold 

 Fysisk aktivitet 

 Redusert 
livskvalitet 

 Tidlig død 

 Press på 
helsetjenester 

KOLS og astma 
 

Stigende tendens. 
Høyere enn fylket 
og 
nabokommunen 

Se over  Redusert 
livskvalitet 

 Tidlig død 

 Press på 
helsetjenester 

Muskel-  
og 
skjelettlidelser 

Høyere nivå enn 
fylket, samme nivå 
som 
nabokommunen 

 Trening og kosthold 

 Mange arbeidsplasser 
med fysisk belastning 

 Redusert 
livskvalitet 

 Press på 
helsetjenester 

 Sykemeldinger 

Psykiske lidelser 
 

Stigende tendens. 
Samme nivå som 
fylket, lavere enn 
nabokommunen 

 Samfunnsutvikling 

 Mer bevisst på 
psykiske lidelser 

 Ensomhet/press 

 Redusert 
livskvalitet 

 Press på 
helsetjenester 

Kreft 
 

Stigende siste 
periode. Likt med 
fylket, lavere enn 
nabokommunen 

 Livsstilssykdommer 
(dårlig kosthold/fysisk 
aktivitet) 

 Tilsettingsstoffer i 
maten 

 Redusert 
livskvalitet 

 Tidlig død 

 Press på 
helsetjenester 

Tannhelse 
 

Høyere forekomst 
av karies enn fylket 
og 
nabokommunen, 
blant 5-åringer 

 Dårlig opplysning i 
andre kulturer 

 Tannpuss 

 For lite strenge 
foreldre 

 Kosthold med 
saft/brus 

 Dårlig 
tannhelse 

Forventet 
levealder 
 

Samme nivå som 
fylket og 
nabokommune 
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Ressurser – helsefremmende og forebyggende tiltak 

Helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunen 

Nytt eller 
eksisterende 

Ansvarlig 

Møteplasser for alle Eksisterende/nytt Frøya 
kommune/Frivillige 
lag og 
organisasjoner 

Måling og veiing 3. og 8.trinn Eksisterende Frøya kommune 

Fokus på tannhelse på sykehjemmet Eksisterende Frøya kommune 

Mange tilbud til barn, unge og eldre (kommunalt og 
organisert) 

Eksisterende Frøya 
kommune/Frivillige 
lag og 
organisasjoner 

Gratis trening for kommunalt ansatte i bassenget Eksisterende Frøya kommune 

Individuell veiledning av foreldre med overvektige 
barn fra helsestasjonen 

Eksisterende Frøya kommune 

Diabetessykepleier 40 % Eksisterende Frøya kommune 

Kreftsykepleier 20 % Eksisterende Frøya kommune 

Lærings- og mestringstilbud – interkommunalt 
tilbud 

Nytt Frøya/Hitra 
kommuner i 
samarbeid med 
Frøya Frivilligsentral 

KID-kurs (mestring av depresjon)ved tjenesten for 
psykisk helsearbeid 

Eksisterende Frøya kommune 

KIB (mestring av belastning) ved tjenesten for 
psykisk helsearbeid - mulighet for å kjøre kurs i 
samarbeid med NAV 

Nytt Frøya kommune 

Selvhevdelseskurs ved tjenesten for psykisk 
helsearbeid 

Eksisterende Frøya kommune 

Etablering av Familiens hus Nytt Frøya kommune 

Helsestasjon samarbeider med Distriktstannlege i 
forhold til tannhelse, fysisk aktivitet og kosthold 

Eksisterende Frøya kommune 

Dagsenter for eldre Eksisterende Frøya kommune 

Livsglede for eldre Eksiterende Frøya 
kommune/Frivillige 
lag og 
organisasjoner 

Prosjekt for minoritetsspråklige Håndball Nytt Frøya IL - 
håndballgruppa 

Tjenesten for psykisk helsearbeid markerer årlig 
«Verdensdagen for Psykisk helse» i samarbeid med 
andre tjenester/frivillige 

Eksisterende Frøya kommune 
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Vedlegg 
Årshjul og prosess for løpende oversikt over folkehelsa 

Statistikk - årshjul 

Måned Type data Kilde/Ansvarlig 
Januar   

Februar   

Mars  Folkehelseprofiler kommuner og 
fylkeskommuner 

 Årsrapporter virksomhetene 

 Elevundersøkelsen 

Folkehelseinstituttet  
 
Rådgiver Strategi og utvikling 
Utdanningsdirektoratet 

April  Tannhelsestatistikk 

 Trafikksikkerhetsstatistikk 

 Arbeidsledighet/sykefravær/sosiale 
stønader 

Distriktstannlege 
Statens vegvesen 
NAV 

Mai  Ungdata (hvert 3.år) 

 Opplysninger fra Politiråd 

Korus/NOVA 
Politi (eventuelt andre) 

Juni  KOSTRA 

 Kommunebarometeret 

SSB 
Kommunal rapport (KS) 

Juli  Ferdigstilling oversikt Folkehelsekoordinator 

August  Presentasjon lederforum, gjøre lokale 
vurderinger. Hva gjøres i dag?(Positive 
og negative påvirkningsfaktorer) 

Lederforum/Folkehelsekoordinator 

September  Revidert oversikt presenteres 
Formannskapet før budsjettprosessen 

Folkehelsekoordinator 

Oktober   

November  Måling og veiing 3. og 8.trinn Skolehelsetjenesten 

Desember   

 

Prosessbeskrivelse: 

Målet med prosessen: Ivareta Folkehelselovens krav om løpende oversikt over folkehelsetilstanden i 

Frøya kommune. Publisere løpende oversikt på kommunens internkontrollsystem - Kvalitetslosen. 

Bruke denne kunnskapen aktivt inn i budsjettprosesser, både administrativt og politisk. 

Systematisering gjennom bruk av årshjul. Utarbeidet 4-årsdokument skal publiseres og gjøres kjent 

for befolkningen i kommunen.  

Metodebeskrivelse: 

Vår: Innhenting av publisert statistikk. Oppdatering av Kvalitetslosen. 

Lederforum: Utnytte lederforums kompetanse på sine fagfelt til å gi lokale vurderinger av 

statistikkmaterialet vi har. Også komme med innspill om relevante styringsdata.  

Formannskapet: Politisk nivå vil få oppdatert oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen før 

prioriteringer i budsjettprosessen gjøres.  



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for drift   

Møtedato: 01.12.2016 

Sak: 55/16  Arkivsak: 16/3360 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED 

HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020  

 

Vedtak: 

 

Uttalelse fra Hovedutvalg for drift til Budsjett 2017 og økomiplan med handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Prognosemodellen viser en nedgang i økonomien for langtidsperioden, slik sett er budsjettet kanskje i 

overkant hva vi burde unne oss. 

 Vi står ovenfor store investeringer knyttet til Morgendagens omsorg, noe som gjør at vi stiller spørsmål 

ved om investeringsbudsjettet slik det nå foreligger bør gjennomgås på nytt. Dette med tanke på evt 

utsettelse av investeringer. 

Morgendagens omsorg må ha fullt fokus fremover. 

 

Enstemmig. 

 

Lønnsmidler til barn med spesielle behov legges tilbake i budsjettet i tråd med rådmannens forslag. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 01.12.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet av Knut Arne Strømøy: 

 

«Lønnsmidler til barn med spesielle behov legges tilbake i budsjettet i tråd med rådmannens forslag.» 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Kristin R. Storø, Heidi Taraldsen og Torbjørn Måsøval. 

 

Følgende omforente forslag til uttalelse ble fremmet: 

 

Prognosemodellen viser en nedgang i økonomien for langtidsperioden, slik sett er budsjettet kanskje i overkant 

hva vi burde unne oss. 

 Vi står ovenfor store investeringer knyttet til Morgendagens omsorg, noe som gjør at vi stiller spørsmål ved om 

investeringsbudsjettet slik det nå foreligger bør gjennomgås på nytt. Dette med tanke på evt utsettelse av 

investeringer. 

Morgendagens omsorg må ha fullt fokus fremover. 

 

Enstemmig. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 28.11.2016 

Sak: 26/16  Arkivsak: 16/3368 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED 

HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020 ELDRERÅD 

 

Vedtak: 

Eldrerådet har følgende uttalelse til Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogram 20 17 – 2020: 

 

Eldrerådet stiller seg bak formannskapets innstilling til Budsjett 2017 og økonomiplan med 

handlingsprogram 

 2017 – 2020 og ser positivt på utbyggingen på omsorgssiden som Frøya kommune har planer om Postivt at 

omsorgen blir samlet i Beinskaret. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 28.11.16: 

 

«Eldrerådet stiller seg bak formannskapets innstilling til Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogram 

 2017 – 2020 og ser positivt på utbyggingen på omsorgssiden som Frøya kommune har planer om Postivt at 

omsorgen blir samlet i Beinskaret.» 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning   

Møtedato: 08.12.2016 

Sak: 149/16  Arkivsak: 16/3369 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED 

HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020 HOVEDUTVALG FOR FORVALTING 

 

Vedtak: 

Uttalelse fra Hovedutvalg for forvaltning til Budsjett 2017 og økomiplan med handlingsprogram 

2017 – 2020: 

 

* HFF ønsker en realistisk gjennomføringsplan for investeringsbudsjettet, og dette må  

   innarbeides som en rutine 

* HFF ønsker en større involvering i budjettforberedelsene fra politisk nivå 

* Budsjett og økonomiplan taes til orientering. 

 

Enstemmig. 
 

 

Behandling: 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 08.12.16: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

 Uttalelse fra Hovedutvalg for forvaltning til Budsjett 2017 og økomiplan med handlingsprogram 2017 – 

2020:   

 

* HFF ønsker en realistisk gjennomføringsplan for investeringsbudsjettet, og dette må innarbeides som  

   en rutine 

* HFF ønsker en større involvering i budjettforberedelsene fra politisk nivå 

* Budsjett og økonomiplan taes til orientering. 

 

Enstemmig. 
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Frøya Turlag  

ved styreleder Gunhild Riiber 

Myrhaugveien 16, 

7273 Norddyrøy 

 

Frøya kommune ved rådmann og politikere 

Pb 152, 7261 Sistranda                                                                               

Dyrøy 28.11.16 

Innspill til Frøya kommunes budsjett for 2017 
 

Tur og friluftsliv er den aktiviteten de aller fleste av befolkningen oppgir som viktigst. 

Populariteten for å gå på tur er stor, og økende. Det er gledelig, men fører til et økt behov 

for å utvikle og vedlikeholde stinettet i hauan og i nærområdene. Natur og 

friluftslivsorganisasjonene oppfordret til å gi dette området et ekstra løft gjennom 

Friluftslivets år som var i 2015.  Frøya Turlag har gitt uttrykk for at det er behov for tiltak 

knyttet til parkering og bedre veistandard ved innfallsporten til kommunens høyeste 

geografiske punkt, og det samme har flere av grunneierne i området. 

I budsjettet for 2016 har Frøya kommune avsatt 200 000 kr til friluftsliv. For å realisere 

bruken av disse midlene har kommunen bedt Frøya Turlag om råd. Vårt råd er at midlene 

brukes til tiltak for å skåne naturen i og ved stien mot Besselvassheia fra Stutvassdalen, 

samt skilting etter nasjonal turskiltstandard. Videre råder vi til at midlene, så langt det 

rekker, brukes til samme tiltak i stinettet mellom Klubben og Hamarvika, den såkalte Frøya 

over-løypa.  

Realisering av et slikt stort tiltak bør organiseres slik at det er kommunen selv som styrer og 

driver prosjektet, mens de frivillige bidrar med praktisk dugnadsinnsats.  

 

Frøya Turlag og Barnas Turlag Frøya består av frivillige som legger til rette for et 

aktivitetstilbud av fellesturer gjennom året, og tiltak for at befolkningen lettere og tryggere 

kan egenorganisere sin aktivitet langs stinettet i hauan. Vi har i løpet av 5 år skaffet  
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sponsormidler slik at vi har fått laget et turkart for kommunen, der eksisterende stinett, 

fiskevann og 40 ulike turkasser knyttet til blikjentprøven Frøyavandrer er inntegnet.  

 

Turkasser som driftes av andre er også satt på kartet. Vi har satt stikker i mange turløyper, 

og har i varierende grad satt opp hjemmeproduserte skilt slik at befolkningen enkelt kan 

være egenorganiserte og tryggere når de er ute i marka. Skilting og bruk av naturen bidrar 

til at befolkningen blir kjent i egen kommune og slik bygger identitet og tilknytning til 

hjemstedet eller det som er blitt ens bostedskommune.  

 

Sats også på det nære friluftslivet.  For å gjøre terskelen så lav som mulig for å komme 

seg ut på tur er det avgjørende med trygge, godt merkede turmuligheter i folks 

nærområder. Det kan være fra boområder og opp til markaområdene, slik som for 

eksempel Steinalderstien er tenkt som. Vi foreslår også at det utredes mulighet for å 

etablere rundløyper med gruslegging i de tettest befolkede områdene. Vi tenker da på 

stinettet mellom Ervika og Sistranda.   

Kommunedelplan om friluftsliv. Frøya kommune har gyldig delplan til samfunnsplanen 

der det blant annet beskrives gode tiltak for stinettet og utarbeidelse av en 

kjentmannsprøve for kommunen. Frøya Turlag foreslår at Frøya kommune utarbeider en 

plan for hvordan disse tiltakene i planen skal realiseres, eller at planen tas opp til 

revidering. Som kjent har turlaget tatt selvstendig initiativ til å lage en blikjentprøve, og er i 

ferd med å realisere denne. Faktum er at det er noen få av de frivillige som driver arbeidet 

fremover, og slitasjen på de frivillige som jobber i fritiden med dette begynner å merkes. Vi 

har nå finansiering på plass for å ferdigstille Frøyavandrer når det gjelder klippekortet. Det 

gjenstår mye arbeid før den er klar for trykking. Vi har imidlertid møtt på hindringer når det 

gjelder planlagt plassering av turkasser hos flere grunneiere. Som en frivillig organisasjon 

har vi ikke noen myndighet overfor grunneiere, og er avhengige av deres velvilje for å få lov 

til å gjøre tiltak som oppsett av en turkasse. Siden vi ikke hadde sikret oss alle 

grunneiertillatelser før vi planla innholdet i Frøyavandrer, med kart og turkasser, står vi nå i 

den situasjonen at vi ikke får realisert alt etter planen. I stor grad er mange av tiltakene i 

Frøya kommunes friluftsplan og turlagets arbeid sammenfallende. Vi ser fra oppslag i  
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media at i nabokommunen vurderes tvang for å realisere stianlegget i Aurn, Fillan som Hitra 

I.L. har planlagt. Kunne det være aktuelt for kommunen å stille seg bak prosjektet 

Frøyavandrer og støtte realisering av denne?  

I kommunebudsjettet for 2017 finner vi ikke føringer eller tiltak knyttet til finansiering til tiltak 

for friluftslivet i kommunen. Friluftslivet i kommunen omfatter andre aktiviteter enn å være 

på fottur. Vi mener det er positivt at kommunen har sterk satsning på idrett, men oppfordrer 

samtidig til også å ta vare på og støtte opp under det som faller utenfor idrettens rammer.  

Det er sterk satsning på idrett, noe som gjenspeiles i forslaget om å opprette en stilling som 

idrettskonsulent. Vi opprettholder vårt syn på at etablering av Friluftsråd i samarbeid med 

andre kommuner i regionen, ville være en måte å sikre fokus på friluftsliv i alle former. 

I vedlegg 11 til budsjettet for 2017 beskrives tiltak som kjentmannsprøven (bok) og 

turbeskrivelser på ut.no. Turlaget synes dette er svært positivt, men har samtidig behov for 

å avklare om dette er parallelle tiltak til det som turlaget som frivillig organisasjon jobber 

med.  

 

 

Mvh  

Frøya Turlag  

 

Bakgrunnsinformasjon: 

Helsedirektoratet har regnet ut at fysisk inaktivitet gir en tapt velferdsgevinst for Norge på 

455 milliarder kroner hvert åri, ii. Samtidig er det store forskjeller i hvor lenge vi lever og 

hvordan helsen er, avhengig av sosioøkonomisk status, og forskjellene er økendeiii. Vi ser 

at mange tiltak for å øke aktiviteten når best ut til de grupper som har høy aktivitet fra før, 

mens de minst aktive ikke fanges opp. Fysisk aktivitet i naturen er den mosjonsform som 
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flest sier de kan tenke seg å begynne med eller bli mer aktive inneniv og når ut til grupper 

som ofte er vanskelige å nåv. Skal man drive med en aktivitet er det viktig å ha attraktive 

områder nært der man bor så det ikke blir lange transporter før man begynner med 

aktiviteten. Attraktive nærområder vil også stimulere til et mer aktivt hverdagsliv.  

 

                                                             
i “Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert 
inaktivitet i befolkningen.” Helsedirektoratet 2014 
iiii “Innspill til ny oppdatering av reduserte helsekostnader for gående og syklende, samt konsistensvurderinger av 
verdsetting av liv og helse anvendt i ulike sammenhenger i Statens vegvesens Håndbok 140” Helsedirektoratet 2014 
iii http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-16-2002-2003-
/2/1.html?id=328645 
iv Synnovate oktober 2010. 
v “Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet” Gunnar Breivik m. fl. 2011 



Frøya kirkelige fellesråd 

v/ Anne Gaustad 

tlf.: 4730 7375 

mail: annegau@icloud.com       Sandvik, 21.11.2016 

 

 

 

Til kommunestyret i Frøya kommune  

v/ordfører Berit Flåmo 

 

Frøya kirkelige fellesråd er et uavhengig organ som blant annet er pålagt å forvalte kommunens 

lovpålagte oppgaver hva angår gravplasser og kirkebygg. Vi er helt avhengige av de midlene som 

kommunens politikere til enhver tid bevilger til dette arbeidet. I fire år har bevilgningene stått stille, 

noe som betyr at vi har fått mindre og mindre å rutte med. Alt annet har gått opp. Kommunen har 

ansvar for fem kirkebygg hvor tre av dem er såkalt listeførte hos riksantikvaren. Det vil si at de finner 

bygningene såpass verneverdige at restaureringsarbeidet bør skje i henhold til deres anvisninger, og 

dette er som regel atskillig dyrere enn vanlige reparasjoner. Trebygninger lever et farlig liv her ute i 

et hardt klima, og flere av kirkene trenger vedlikehold nå. Kommunens politikere svarer på denne 

utfordringa med å diskutere salg av noen av dem.  

Rådet er nytt fra november 2015 av og dro derfor på befaring i vår. Vi oppdaget at det var mye å ta 

vare på med 14 gravplasser. Vi kunne valgt den enkle og rimeligste løsningen: nedleggelse av alle 

gravplasser unntatt Sletta og Nordhamarvik. Dette ville imidlertid vært å gå imot en lang tradisjon på 

øya, der innbyggerne har sine «egne» grendagravplasser som de føler en sterk tilhørighet til. Derfor 

har vi vedtatt å ta vare på dem og sørge for at de fungerer optimalt. Dette krever investeringer, blant 

annet i en liten, tidsavgrenset prosjektstilling som skulle ha hjulpet oss med å få digitalisert 

oversikten over de mer enn to tusen gravstedene som fins i kommunen. Uten denne oversikten 

risikerer vi flere saker av det slaget som blant annet har blitt omtalt i media, der steiner er fjernet, 

fordi man ikke hadde oversikt over festerne og deres adresse. Rolf Johansen har en oversikt i hodet 

sitt. Vi trenger denne digitalt og tilgjengelig for dem som skal stelle med gravene i uoversiktlig 

fremtid. I sitt forslag til vedtak vil politikerne si nei til denne oversikten. 

Kirkevergen har ansvar for flere ansatte, hele budsjettet og alt arbeidet som rådet pålegger vergen, 

for gravlegginger og dette at det er personal til stede ved alle kirkelige handlinger i hele kommunen. 

Det er en lederstilling som stiller store krav til økonomisk innsikt og offentlig forvaltning. Den er ikke 

å ligne med kommunens egne virksomhetsledere, da den er mer selvstendig, selv om den er på 

samme nivå i kommunens hierarki. Kirkevergen har ikke hatt lønnsøkning de siste fire årene, det vil i 

realiteten si en lønnsnedgang i fire år. Stillingen ligger i dag 40 tusen under tilsvarende stilling på 

Hitra, en kommune med færre innbyggere enn Frøya. Vedtaket vil opprettholde dette misforholdet.  

Diakonen i Frøya menighet, en 50% stilling, har vært lønnet over administrasjonsbudsjettet vårt. Med 

formannskapets innstilling må vi kutte diakonstillingen. Det får konsekvenser for blant annet tilbudet 

vi kan gi konfirmanter og sykehjemsbeboere med flere. Diakonen har rett og slett berget 

menighetsarbeidet med som nevnt konfirmantene, juletrefesten, julegudstjenesten i Titran, bidrag til 

menighetsbladet med mer i en tid der vi ikke har hatt egen prest. Signaler tilsier at vi mister enda 

mer av presteressursene, og med en uerfaren trosopplærer i 30 % stilling, ser det mørkt ut for 



menighetsarbeidet blant både unge og eldre hvis vi ikke kan opprettholde diakonstillingen. Slitasjen 

blir enda større på soknepresten, med tilhørende risiko for å miste han.  

Videre må vi kutte nyansettelse etter organisten vår som går av med pensjon til sommeren. Innleie 

vil være mer økonomisk over en periode, men er uholdbart i lengden. Vi kan ikke bygge en 

virksomhet på tilfeldige forbipasserende.  

Den siste posten i et budsjett som ellers består av ti tusen her og fem tusen der, og som dermed 

monner noe, er sekretæren. Pr. i dag er dette en 25 % stilling. Arbeidet med gravoversikter, 

utsendelse av festeavgift og lignende, er dekket av denne 25 %. Kirkevergen vil måtte overta disse 

oppgavene, og dermed få mindre tid til å følge opp forvaltningsoppgavene som fellesrådet gjør på 

vegne av kommunen. En mulig konsekvens kan bli at alt arbeidet med gravplassforvaltningen må 

overtas av kommunen. Kirkevergestillingen er kun en 100 % stilling. 

Vi syns ikke at vår forespørsel om økning i budsjettet på 330 tusen var verken råflott eller 

unødvendig. Vi har økt møtefrekvensen med det dobbelte i rådet for å kunne ta oss skikkelig av de 

oppgavene vi er offentlig valgt for å håndtere. Det blir ikke mulig å gjøre en ordentlig jobb uten et 

realistisk budsjett. Vi har i realiteten gått ned de siste fire årene, for lønn og avgifter har gått opp, 

men bevilgningene ikke. Frøya kommune har penger til å sørge for at gravplasser, kirkebygg og 

personell er på stell. Vi ber derfor ordføreren tale vår sak i dette.  

 

På vegne av Frøya kirkelige fellesråd 

Anne Gaustad, leder 



Høringsuttalelse til formannskapets innstilling til budsjett 2017. 

I Hitra-Frøya 22. november spekulerer Pål Terje Bekken (AP) i om Sistranda skole er for 

liten. Han kommer frem til at det er den ikke, i og med at skolen er bygd for 350 elever og 

elevtallet i dag er 317. Dette sier vi, klubben ved Sistranda skole, oss sterkt uenige i.  

Dagens 1., 2. og 3. trinn består av paralleller – i stedet for tre klasserom, kreves da seks. Dette 

har den konsekvensen at lokalitetene som er ment å huse hele 1.-4. trinn, nå bare har plass til 

1. og 2. trinn. 3. og 4. trinn er av den grunn flyttet opp på mellomtrinnet, der den ene 3. 

trinnsklassen bruker kjøkkenet som klasserom. I tillegg til 3. og 4. trinn er det bare plass til 5. 

trinn – i lokalitetene som er ment å huse hele 5.-7. trinn! 

6. og 7. trinn må bruke alternative lokaliteter. 6. trinn bruker et konferanserom i idrettshallen, 

som ikke er beregnet som klasserom. Lyden var ikke god i dette klasserommet da skoleåret 

startet. Dette konferanserommet har fått en makeover – etter en stund fikk det lydplater på 

veggene, så elever og ansatte ved skolen skulle klare å oppholde seg der og lære noe samtidig. 

Lyden er fremdeles ikke optimal i forhold til at lokalet brukes til undervisning mellom fem og 

seks timer hver skoledag. 7. trinn bruker skolens musikkrom – som til gjengjeld er flyttet til 

amfiet. Ingen av disse rommene er beregnet brukt til det de nå brukes til. Amfiet regner seg 

heller ikke til undervisning, selv etter montering av lydplater.  

Ungdomstrinnet har vel nok plass i hvert fall, tenker du kanskje? Det er en sannhet med 

modifikasjoner. Ja, ungdomstrinnet har nok klasserom, men hva med spesialrom? Det er ett – 

1 – grupperom som fire klasser skal dele på å bruke til spesialundervisning. Ja, det finnes flere 

grupperom, men disse er i bruk til elever som krever en-til-en hele uka.  

Det hjelper lite om skolen er bygd for 350 elever, når den per dags dato ikke har plass til de 

317 elevene som går der nå. Ingen kan påstå at skolen er stor nok, når skolen må ta i bruk 

spesialrom og leie inn eksterne lokaliteter for å kunne gi elevene undervisningen de har krav 

på! 

Befolkningsprognosene spår flere elever i tiden fremover, men hvor skal disse oppholde seg, 

når det allerede i dag er for lite plass til alle elevene? I løpet av de neste 20 årene sier 

prognosen at elevtallet vil øke ytterligere – noe som betyr paralleller i flere klasser enn det er i 

dag.  

I rådmannens innstilling til budsjett ble det foreslått økt ei stilling for elever med spesielle 

behov, mens dette gikk ikke formannskapet for og fjernet denne stillingen fra rådmannens 



innstilling. Sånn som det er per dags dato, så har vi akkurat nok stillinger – og heller for få 

enn for mange. Elever med spesielle behov krever en-til-en hele uka, og det greier vi så vidt 

med de stillingene vi har nå. Det er viktig å huske i denne sammenheng at denne elevgruppen 

har rettigheter. Får ikke elevene med spesielle behov og elevene med spesialpedagogisk 

undervisning den opplæringen de har krav på, jf. Opplæringsloven § 5-1 (rett til 

spesialundervisning), så kan skoleeier i etterkant saksøkes for mangelfull opplæring.   

Hva da med målet politikerne har satt for skolen? At Sistranda skole (og alle andre skoler i 

Frøya kommune) skal ha resultater på Nasjonale prøver som ligger over landsgjennomsnittet? 

Hvordan rettferdiggjør politikerne et sånt mål, når hverken elevene eller personalet ved 

Sistranda skole har gode arbeidsforhold? I denne sammenheng kan det også nevnes at 

arbeidsrommene til personalet er for små – i enkelte arbeidsrom er det nå 2 kvm per ansatt, 

når Arbeidsmiljøloven anbefaler 6 kvm. Hvilke arbeidsforhold legges det av Frøya kommune 

opp til, for både elever og ansatte ved Sistranda skole? Det er i alles interesse å gjøre noe med 

plassmangelen ved skolen – uten nok plass, for både elever og ansatte, kan det bli vanskelig å 

heve skolen opp til det nivået politikerne forventer skal være nådd i år 2020.  

 

På vegne av Utdanningsforbundets klubb ved Sistranda skole, 

Marthe Reppe, tillitsvalgt og 

Benedikte Steinkjer, vara tillitsvalgt. 



Til Rådmannen/kommunestyret

F røya , 30. november 2016

I nnspill til behandling av kommunens budsjett 2017

Frøya Hitra lokallag av Human - Etisk Forbund ønsker å komme med et innspill til
behandlingen av kommunens budsjett for 2017.

Vi viser til Grunnloven, § 16, der det slås fast at alle tros - og livssynssamfunn
skal støttes på lik linje. Vi m ener at kommunen har et langt større ansvar for å
ivareta denne likebehandlingen enn det som kommer til uttrykk i det foreliggende
budsjettforslaget.

Økonomisk sett skal likebehandlingen sikres gjennom at de øvrige tros - og
livssynssamfunnene skal få tils varende kronebeløp pr medlem som Den norske
kirke får. Dette er selvfølgelig langt fra nok når det gjelder å sikre reell
likebehandling, i og med at Den norske kirke gjennom mange år har fått bygget
opp en omfattende infrastruktur når det gjelder bygninger og tilstedeværelse i
ulike institusjoner.

Vi mener derfor det er på tide at kommunen tar et større ansvar for å tilrettelegge
slik at alle innbyggere kan oppleve gode og verdige rammer rundt viktige
seremonier. Dette bør skje gjennom at kommunen etablerer livssynsåpne
seremonilokaler som kan brukes av flere tros - og livssynssamfunn, og også av
den voksende gruppen innbyggere som ikke er medlem av noe tros - eller
livssynsamfunn.

I tillegg bør kommunen vurdere om det er riktig å ta markedspris for utleie av
lokaler til seremonier fra noen tros - og livssynssamfunn, samtidig som man
fullfinansierer Den nor ske kirkes lokale virksomhet. H uman - Etisk Forbund, Frøya
Hitra lokallag , leier Storsalen for kr. 25 000 for å gjennomføre Humanistisk
konfirmasjon.

Det er særlig to ting vi ønsker å kommentere:

1. Behovet for verdige seremonilokaler til bruk ved gravferd

Rådmannen har fremmet forslag om å imøtekomme Den norske kirkes ønske om
ekstra midler til vedlikehold av kirkebygg.

I kommuner hvor det allerede finnes slike seremonirom for alle, brukes de også
av Den norske kirke til deres seremonier, særlig ved gravferder. Å bygge noe



Side 2

som kan brukes av alle innbyggere er bedre bruk av fellesskapets penger enn å
bygge noe som bare kan brukes av Den norske kirke og andre kristne (jf. Regler
for bruk av kirkene, fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015). Penger brukt på et
seremonirom for alle utløser heller ikke krav om kompensatoriske tilskudd til
andre tros - og livssynssamfunn, slik et nytt kirkebygg gjør.

Vi mener denne ressursbruken må vurderes opp mot andre beh ov når det gjelder
innbyggernes adgang til å utøve sin religion eller sitt livssyn.

Mer prekært enn opprusting av kirkebygg, mener vi behovet for et fleksibelt
livssynsåpent seremonibygg/lokale, er.

Vi minner om vårt innspill om dette i valgkampsendingen f ra lokalavisen.

Dødsfall blant borgere som ikke var medlemmer av noe kirkesamfunn, f ører i dag
til at pårørende må leie lokaler som er lite egnet for en verdig gravferd. S o m en
følge av m angelen på egnede lokaler kommer utgifte r til leie, samt en ekstra
belastning grunnet omfattende praktiske forberedelser til gravferden. R esultatet
blir ofte at p årørende, på tross av avdødes og kanskje også egen overbevisning,
velger en kirkelig gravferd.

G rav plassene i kommunen har også behov for en mer inkluderende utsmykning
som oppleves verdig for alle borgere . Styret i lokallaget har fo rsøkt å innlede
dialog med kirkevergen på dette, men opplever ikke å bli møtt likeverdig i denne
vurderingen.

Rådmannen bes utrede hvordan kommunen kan etablere gode og verdige
livssynsåpne seremonilokaler for ulike tros - og livssynssamfunn utenfor Den
nor ske kirke.

2. Ulikebehandlingen av tros - og livssynssamfunn når det gjelder
seremonier for øvrig

Som kjent hjemler Kirkeloven at kommunen er ansvarlig for å finansiere den
lokale kirkes aktivitet. Dette betyr at Den norske kirke har lokaler til sin aktiv itet,
sine ansatte, samt at den f år direkte tilskudd til dåpsopplæring og
konfirmasjonsundervisning.

Human - Etisk Forbund m ottar også tilskudd fra kommunen, basert på antall
medlemmer. En stor del av dette kompensatoriske tilskuddet går til å arrangere
seremonier. Når det gjelder Humanistisk konfirmasjon vil vi gjerne påpeke at ca.
70 % av de unge som konfirmeres hos oss, ikke har foreldre som er medlemmer
av Human - Etisk Forbund. Det innebærer at vi ikke får noe støtte for de fleste
konfirmantene vi ivaretar. Vi har en andel på rundt 1/5 av hele ungdomskullet
hvert år som våre konfirmanter.
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Tilskuddet monner lite når det ikke finnes bygg og lokaler man kan bruke
vederlagsfritt, som kirken.
Vi v il minne om at F røya Hitra lokallag av H uman - E tisk F orbund hvert år må ut
med kr 25.000, - t il kommunen i leie av lokaler.

S om en følge av beskrivelsene ovenfor kommer vi med følgende forslag:

For å sikre en større grad av likebehandling med Den norske kirke, tar
kommunen ikke betalt ved utleie av kommunens lokaler til bruk ved ulike tros - og
livssynssamfunns seremonier.

Vennlig hilsen

G unhild Riiber
F ungerende leder av H uman - Etisk Forbund, Frøya Hitra lokallag



Frøya, 30.11.2016 

 

 

 

Høringsuttalelse til budsjett 2017 

 

Vi ser med stor bekymring på at det ikke er tatt høyde for styrking av 

bemanning på Nabeita oppvekstsenter (skolen) i budsjett for 2017. Vi har en 

svært krevende situasjon som i høst har krevd ekstra ressurser og som vil 

fortsette også i fremtiden.  

Vi har en enkeltelev som krever 1:1, ofte 2 voksne. Eleven går i en ellers stor 

klasse.  Elevene har ifølge Opplæringsloven 9a-3 krav på et godt psykososialt 

miljø på skolen. For at Nabeita oppvekstsenter skal kunne ivareta dette kravet 

anser klubben det som særs viktig at skolen får tilført mer ressurser som kan 

komme både enkeltelev og klassen som helhet til gode.  

Klassen ble styrket med 50 % etter høstferien og ut kalenderåret, men på grunn 

av sykemeldinger blant personalet i klassen i samme periode har det ikke vært 

noen reell styrking.  

Uten at vi får økt budsjettet for 2017 vil det bli en kritisk situasjon for både 

elever og ansatte.  

Denne situasjonen har vært tatt opp med administrativt nivå i Frøya kommune 

tidligere, men er ikke tatt med i budsjett for 2017.  

 

 

 

Klubben i Utdanningsforbundet ved Nabeita Oppvekstsenter 
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Fra: Liv Dragsnes Røssing [liv-dragsnes.rossing@dragsnesferie.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.11.2016 14:39:03 

Emne: Beboere på Dragsnes  

Vedlegg:  

 

 

 

 Beboere på Dragsnes                                                                      22.11.2016 

v/ Liv Dragsnes Røssing 

 

 

 

Rådmann, ordfører og partiledere i Frøya kommune. 

 

 

ANGÅENDE ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER I FRØYA KOMMUNE 

 

 

Vi som bor på Dragsneset, har merket oss diskusjonen som pågår blant politikere og 

rådmannen angående opprusting og asfaltering av kommunale veier. 

Vi er høylytt forbauset over manglende kunnskap om at også Dragsnesveien, med sidevei til 

Garnvika mangler asfalt. 

For ca. 4-5 år siden ble det påbegynt asfaltering hit til Dragsneset, men pengene strakk ikke 

til, og bare ca. 1/3 av veien ble ferdig. 

Vi har gjentatte ganger etterlyst fullføringen, men får aldri svar, 

Veien har vært dårlig vedlikeholdt i svært lang tid. Bare "flikking" blir foretatt, og det må det 

mases om. 

På teknisk kontor får vi alltid slike svar:  har ikke penger , har ikke arbeidsfolk, har ikke tid, 

osv. 

Det sies at det er ønskelig at folk skal få bo der de vil! 

Vi som bor i en utkant av utkanten opplever det ikke sånn, og det er vel vi som kjenner det på 

kroppen. 

Nå som kommunen har et "luksusproblem" trodde vi at nå er det endelig vår tur. 

 

Til å være ei lita grend er det stor aktivitet her: 

 

Det er 2 gårder i full drift, og beiting på flere. 

Nydyrking er også påbegynt. 

Den ene gården driver også med fisketurisme fra april til oktober. 

Det er en fiskebåtreder i drift som bor her. 

Det er fastboende i 6 hus, og de fleste er i full jobb, og det er også skolebarn. 

Det er ca 15/16 hytter og feriehus her, og flere er tenkt bygget med det første. 

En ny enebolig er også under planlegging. 

 

Vi som bor her kan derfor ikke forstå prioriteringene som har blitt gjort når det gjelder 

asfaltering av kommuneveiene, 

og vi ber om at også vi blir tatt med på denne listen. Vi ikke finner oss i å bli forbigått lenger. 



 

 

 

På vegne av beboere på Dragsneset 

 

Liv Dragsnes Røssing 

 

 

 

 

 

 









Fra: Hans Olav Brendberg [Hans.Olav.Brendberg@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.11.2016 10:10:20 

Emne: Høring til økonomiplan - Froan Kapell 

Vedlegg:  

Fra folkemøte på Sørburøy, 24.11.2016 
 
 
Froan Kapell blir brukt som kirke for innbyggerne i Froan, og har vært samlingspunkt for øyene i over 
hundre år. Kapellet er en del av det unike bygningsmiljøet på Sauøya. Kirka trenger en skikkelig runde 
med maling, noe mindre vedlikehold ved inngangspartiet, og en skikkelig oppgradering av taket. 
 
Frøya har vedtatt å være en kulturkommune, og å satse på øyrekka. Froan kapell er et av de finere 
kulturminnene på Frøya, og viser hvordan et langt fattigere samfunn enn vårt løftet i flokk for 
fellesskapet. 
 
Vi tilbyr oss å få organisert maling av kapellet, om kommunen setter av nødvendige midler til en skikkelig 
reparasjon av taket. Vi mener midlene til takvedlikehold bør inn igjen i kommunens økonomiplan, slik at 
nødvendig takreparasjon kan skje i 2018. 
Vi oppfordrer alle som har et forhold til Froan Kapell om å bli med i en venneforening for kapellet – 
Froan kapell er et flott kapell som bør brukes mer, ikke rives. Med de nye sommerrutene ligger alt til 
rette for mer bruk av kapellet! 
 
 
Enstemming  
 
Hans Olav Brendberg, referent 



Postadresse: Besøksadresse: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 15.11.2016 

Sak: 159/16  Arkivsak: 16/3113 

 

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017 - 

2020  

 

Vedtak: 

 

Vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2017 for alle rammeområdene. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2017. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og 

til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere 

vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2017. 

Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til 

videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 

2020. 

 

1.5  Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

 

1.9 Skattevedtak 2017 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr. 150 319 000,00 i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokument. 

 

Enstemmig. 

 

 

Budsjettversjonsrapport: Posisjon - FSK - Drift 

 

---- ---- 

 



Postadresse: Besøksadresse: 
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7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

- - 

2017 2018 2019 2020 

- 

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett 
 

-2 852 606 -1 752 606 -1 752 606 -1 752 606 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
 

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

Valgte driftstiltak 
 

2 526 176 -1 865 625 -4 141 765 -4 569 564 

Over-/underskudd budsjettversjon 
 

0 -1 193 373 -1 355 621 -1 339 124 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 
 

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

    Posisjon - FSK - Investering 
 

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

- 

1100 Rådmannskontor 
 

160 000 160 000 160 000 160 000 

    Salgs- og skjenkekontroller 
 

60 000 60 000 60 000 60 000 

        Offentlig servicekontor (1103) 
 

60 000 60 000 60 000 60 000 

    Skolefrukt 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Strategi og utvikling (1120) 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

    111302 IKT anskaffelser - ansatte pc m.m. 
 

0 0 0 0 

        IKT (1102) 
 

0 0 0 0 

- 

2500 Sistranda skole 
 

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

    Nedgang 1 stilling - Sistranda skole 
 

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

        Sistranda skole (2500) 
 

-566 500 -566 500 -566 500 -566 500 

- 

2900 Frøya kulturskole 
 

175 000 175 000 175 000 175 000 

    Uavhengig av salg av tjenester 
 

175 000 175 000 175 000 175 000 

        Frøya kulturskole (2900) 
 

175 000 175 000 175 000 175 000 

- 

3200 Barnevern 
 

140 000 140 000 140 000 140 000 

    Akuttberedskap barneverntjenesten 
 

140 000 140 000 140 000 140 000 

        Barnevern (3200) 
 

140 000 140 000 140 000 140 000 

- 

3400 Pleie og omsorg 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

    Demensteam og Livsglede - 16.11.16 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Pleie og omsorg (3400) 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

- 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 
 

168 160 168 160 168 160 168 160 

    Omsorgslønn - økning av budsjettrammen 
 

168 160 168 160 168 160 168 160 
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        Fellesadm funksjonshemmede (3505) 
 

168 160 168 160 168 160 168 160 

- 

4100 Kultur 
 

415 300 0 0 0 

    Tilskudd Frøya Storhall AS 
 

0 0 0 0 

        Kultur (4100) 
 

0 0 0 0 

    410013 Hjem for en 50-lapp 
 

30 000 0 0 0 

        Kultur (4100) 
 

30 000 0 0 0 

    410014 Hjem for en 100-lapp 
 

70 000 0 0 0 

        Frivilligsentralen (4102) 
 

70 000 0 0 0 

    410016 Sommerjobb for ungdom 
 

315 300 0 0 0 

        Frivilligsentralen (4102) 
 

315 300 0 0 0 

- 

5100 Tekniske tjenester 
 

953 911 953 911 953 911 953 911 

    Brann og redning - nødnett 
 

400 000 400 000 400 000 400 000 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

400 000 400 000 400 000 400 000 

    Brøyteberedskap 2016 
 

100 711 100 711 100 711 100 711 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

100 711 100 711 100 711 100 711 

    Frøyahallen - utvidet stilling renhold 
 

98 193 98 193 98 193 98 193 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

98 193 98 193 98 193 98 193 

    Ny vedlikeholdsarbeider 2016 
 

314 722 314 722 314 722 314 722 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

314 722 314 722 314 722 314 722 

    Renhold brannstasjon Siholmen 
 

40 285 40 285 40 285 40 285 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

40 285 40 285 40 285 40 285 

- 

5200 VAR-områder 
 

0 0 0 0 

    Ny saksbehandler for kontroll og tilsyn byggesak, vann og 

avløp 

 
0 0 0 0 

        Tekniske tjenester (5100) 
 

0 0 0 0 

        VAR-områder (5200) 
 

0 0 0 0 

- 

5400 Brannvesen 
 

400 000 400 000 400 000 400 000 

    Økte driftsutgifter brann 
 

400 000 400 000 400 000 400 000 

        Brannvesen (5400) 
 

400 000 400 000 400 000 400 000 

- 

8000 Frie inntekter. 
 

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 

    Økte skatteinnteter 2018 - 2020 
 

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 

        Frie inntekter. (8000) 
 

0 -3 396 196 -5 672 336 -6 100 135 

- 
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9000 Finans 
 

580 305 0 0 0 

    Økt avsetting til bufferfond 
 

580 305 0 0 0 

        Finans (9000) 
 

580 305 0 0 0 

- 

 

 

 

Budsjettversjonsrapport: Posisjon - FSK - Investering  

---- ---- 

 

- - 

2017 2018 2019 2020 

- 

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 
 

0 0 0 0 

Sum investeringer fra nye tiltak 
 

83 133 500 143 823 500 60 000 000 44 000 000 

Sum fond 
 

-12 500 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Sum bruk av driftsmidler 
 

0 0 0 0 

Sum lån 
 

-66 080 000 -130 918 800 -56 900 000 -40 900 000 

Sum tilskudd 
 

0 0 0 0 

Sum annet 
 

-4 553 500 -10 904 700 -1 100 000 -1 100 000 

Netto finansiering 
 

0 0 0 0 

Sum renter og avdrag 
 

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

Sum andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

Netto driftskonsekvenser 
 

326 430 2 424 858 4 538 750 4 983 046 

- 

Valgte tiltak 

- 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan  
 

27 528 500 18 500 000 14 500 000 9 500 000 

    551311 Kommunale bygg - investeringer 
 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag 
 

43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551319 Rehabilitering eternittledninger 
 

1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551326 Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda 2016 

 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551327 Kommunale kaier - investeringer 
 

1 000 000 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 51 995 81 850 80 770 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    551328 Trafikksikkerhetstiltak 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551330 Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551330 Rehabilitering høydebasseng 2016 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet 
 

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 320 16 478 16 262 16 046 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551352 Bygging av vei Midtsian - Yttersian 
 

0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk 
 

1 200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

12 960 72 948 71 652 70 356 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-prosjektering 

2016 

 
400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551375 Nytt høydebasseng - Bergheia 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551383 Utbedring tak Sletta kirke 
 

416 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 616 31 611 31 049 30 488 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551391 Flytekai Inntian 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 375 18 997 18 660 18 322 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og 

planarkiv 

 
800 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

8 640 79 984 78 256 76 528 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    551400 Bygging av kommunale utleieboliger 
 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

67 500 324 969 579 063 762 282 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551404 Innkjøp elevpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

- 

Usorterte tiltak 
 

55 605 000 125 323 500 45 500 000 34 500 000 

    Ny flishugger 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny flishugger - Redusering 
 

-100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

-1 080 -17 836 -17 404 -16 972 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Redusering universell utforming kirken 
 

-250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

-3 375 -55 738 -54 388 -53 038 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551317 Infrastruktur sentrumsområder 
 

5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

54 000 303 950 298 550 293 150 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551343 Hålahauan boligfelt 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 41 195 40 655 40 115 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551358 Liggekai Sistranda 
 

0 21 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 232 200 885 693 874 083 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget 
 

7 000 000 14 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva 
 

10 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551378 Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kapell 
 

400 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 
 

6 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    551430 Morgendagens omsorg - Utbygging 24 

sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger 

 
0 20 556 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 222 005 846 805 835 705 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551431 Gjetøy bru 
 

1 250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

13 500 75 988 74 638 73 288 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551434 Varmesentral Mausund skole 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 199 960 195 640 191 320 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 
 

417 500 367 500 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 509 45 711 77 583 75 887 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551436 Digital informasjon i hallene 
 

0 100 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 1 080 17 836 17 404 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 
 

600 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
 

6 480 108 096 123 340 138 152 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 
 

437 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 725 43 742 42 796 41 852 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551439 Hovedplan vann 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551441 Nytt høydebasseng Sistranda 
 

0 8 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551442 Nytt høydebasseng Nordskaget 
 

0 0 9 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551443 Nytt høydebasseng Olaheia 
 

0 0 0 8 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 
 

5 000 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda 
 

5 000 000 27 300 000 8 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551446 Avløpsrenseanlegg Hamarvika 
 

0 8 000 000 13 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt 
 

900 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551448 Nytt avløpsanlegg Nesset - del 1 og del 2 
 

0 6 000 000 7 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551449 Sanering avløpsanlegg Flatval, del 1 
 

0 5 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551450 Nytt avløpsanlegg Måsøval 
 

0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551451 Nytt avløpsanlegg Valen 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551452 Sanering avløpsanlegg Sula 
 

0 0 6 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551453 Sanering avløpsanlegg Dyrøya 
 

0 0 0 13 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551454 Nytt avløpsanlegg Sandvika 
 

0 0 0 2 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551455 Nytt avløpsanlegg Dyrvik 
 

0 0 0 3 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 

avløpsanlegg 

 
3 500 000 6 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 
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        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551457 Sanering av avløpsanlegg Mausund 
 

0 0 0 6 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551458 Saneringsplan spredt avløp 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551460 Overtakelse Hamarvik Vassverk 
 

0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 
 

500 000 500 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 25 998 40 926 40 386 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551464 Sistien 
 

800 000 800 000 800 000 800 000 

        Renter og avdrag 
 

8 640 41 596 74 120 106 212 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset 

barnehage 

 
100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 6 079 5 971 5 863 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag 
 

1 080 18 916 36 320 53 292 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter 
 

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 700 15 198 14 928 14 658 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    551472 Dyrøy oppvekstsenter - Ny varmesentral som 

erstatning for oljefyring 

 
0 2 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 21 600 121 580 119 420 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

 

 

Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune 2017 – 2020 som er romslig. Vi merker oss at en del 

tiltak ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på 

økonomiplanperioden. Vi ber administrasjonen arbeide mere med planperioden (2018- 2020) vinteren og 

våren 2017 hvor formannskapet blir aktivt involvert. 

  

 

 

 

Investeringsbudsjettet: 
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Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 

1 mill i 2018. Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr 250 

000. 

Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, 

og der en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. 

Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. 

  

Flishugger reduseres med kr 100000. 

  

Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. 

  

Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr 8 125 000 i 2017 og 2 500 000 i 2018. 

Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til vedlikehold 

og oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. 

  

VAR- fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det 

tilstrebes at flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. 

  

Oppvekst 

 

Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset 

barnehage. Redusert økning med kr 566 500. 

Videreføres i langtidsperioden 

  

Midlene til skolefrukt , kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre 

frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. 

Viktig at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. 

  

Helse og omsorg 

 

Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr. 30.000 og livsglede for eldre 

med kr 70.000 for 2017 og ut langtidsperioden. 

  

Familie og helse 

 

Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. 

Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi ber 

om at det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. 

  

Teknisk 

 

Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger for 

en periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla fokus på 

økonomi/ selvfinansierende. 

  

 Rådmannen: 

 

Videreføring av web- utvilklerstillingen ut 2017. Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av 

drift og personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av 2017. 

  

Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

  

Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere om 

låneopptakene kan reduseres. 

 
Innsparing på ca kr 580000 avsettes på bufferfond. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Behandling: 

 

Rådmannsforslag til vedtak: 

 

Falt enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av Ap: 

 

Rådmannens forslag med følgende endringer/ tillegg fra AP: 

  

Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune 2017 – 2020 som er romslig. Vi merker oss at en del tiltak 

ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på økonomiplanperioden. Vi ber 

administrasjonen arbeide mere med planperioden (2018- 2020) vinteren og våren 2017 hvor formannskapet blir 

aktivt involvert. 

  

Investeringsbudsjettet: 

Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 1 mill i 

2018. Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr 250 000. 

Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og der 

en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. 

Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. 

  

Flishugger reduseres med kr 100000. 

  

Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. 

  

Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr 8 125 000 i 2017 og 2 500 000 i 2018. 

Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til vedlikehold og 

oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. 

  

VAR- fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det tilstrebes at 

flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. 

  

Oppvekst 

Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset 

barnehage. Redusert økning med kr 566 500. 

Videreføres i langtidsperioden 

  

Midlene til skolefrukt, kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre 

frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. Viktig at 

hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. 

  

 

 

Helse og omsorg 

Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr. 30.000 og livsglede for eldre 

med kr 70.000 for 2017 og ut langtidsperioden. 

  

 

Familie og helse 

Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. 

Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi ber om at 

det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. 

  

Teknisk 
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Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger for en 

periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla. fokus på økonomi/ 

selvfinansierende. 

  

Rådmannen: 

Videreføring av web- utvilklerstillingen ut 2017. Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av drift og 

personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av 2017. 

  

Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

  

Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere om 

låneopptakene kan reduseres. 

 
Innsparing på ca kr 580000 avsettes på bufferfond. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avlagt av Martin Nilsen, Aleksander Søreng og Arvid Hammernes. 

 

 

Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av V/H og Frp: 

 

Rådmannens forslag med følgende endringer fra fellesborgerlig gruppe: 

 

DRIFT: 

Rådmann: 

- Arbeidet med miljørettet helsevern ivaretas. 

     

Pleie og omsorg: 

- Livsglede for eldre legges inn med kr 100.000 hvert år i planperioden. 

- Demensteam legges inn med kr 50.000 hvert år i planperioden.    

 

Kultur og næring: 

- Driftstilskudd til Frøya Storhall AS tas ut – innsparing kr 500.000.   

Rådmannen bes legge fram en sak som viser hvordan eventuelle driftstilskudd kan prioriteres brukt til å ha et 

tilbud til de i samfunnet som trenger det mest, f.eks. barn, unge og funksjonshemmede.  Samtidig ønskes utredet 

tiltak om fri anleggsleie for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler.    

    

Teknisk: 

- Ny driftsoperatør VA legges inn - selvkost VAR-områder. 

- Opplæring av deltidspersonell i brannvesenet økes med kr 600.000 til kr 1.000.000 for å 

  tilfredsstille lovkrav i 2017. 

 

Frøya sokn 

Driftsbudsjettet økes med kr 330.000 for å dekke behov for oppjustering med hensyn til nye oppgaver samt pris- 

og lønnsvekst i planperioden. 

 

Alle ovennevnte kostnader dekkes av økt skatteanslag.     

 

 

INVESTERING:  

Boligfelt: 

Nytt boligfelt på Dyrvik legges inn med kr 10.000.000.          

 

VERBAL DEL: 

Gamle videregående skole 

Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på 

Sistranda skole.  Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs. 

 

Omsorgsboliger på Mausund 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Rådmannen bes legge fram en sak om bygging av omsorgsboliger på Mausund.  Det vises til at beboerne på 

Mausund har fremmet ønske om dette.  Tiltaket kan være viktig også ut fra frivillighet og pårørendeomsorg. 

 

Næringsareal 

Rådmannen bes legge fram en sak slik at kommunen så snart som mulig kan ha tilgjengelig næringsareal, også 

areal som ikke er sjønært. 

 

Fiskerinæringen  

Rådmannen bes legge fram en sak på stimuleringstiltak, f.eks. et fiskerifond, som kan sikre rekruttering i 

fiskerinæringa.     

  

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/3579    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/3580    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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