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178/18 Formannskapet 12.11.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.10.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 16.10.18 godkjennes som framlgt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.10.18 
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/ Kommunestyret  

 

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas 

som budsjett for 2019 for alle rammeområdene. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2019 

– 2022 

 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og 

finansieringsplan for 2019. 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. 

 

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

nødvendig. 

 

5. Kommunestyret vedtar å låne 31 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2019. Kommunestyret 

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

tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 

 

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

med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 

 

7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og 

kostandskontroll i hele handlingsplanperioden. 

 

8. Investeringsbudsjett 

Investeringsbudsjett for økonomiplan 2019 – 2022  

Investeringer 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 

Sum finansieringsbehov nye 
tiltak 

98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum fond 0 0 0 0 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Momskompensasjon -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og avdrag 698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 
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Beregnet drift 

 

9. Skattevedtak: 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 

skatteåret 2019: «d) berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg 

omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 

promille (esktl. § 13). 

 

10. Skatteinngang 

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2019 til kr. 256 308 000 i 

henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt 

og vurdering i budsjett- og handlingsplandokumentet.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Verbal del budsjett 2019 med økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022.  

2. Budsjettskjema 1 A 2019 – 2022 

3. Budsjettskjema 1 B 2019 – 2022 

4. Budsjettskjema 2 A 

5. Budsjettskjema 2 B 

6. Hovedoversikt, forslag til investering 2019 – 2022 

7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak 

8. Forslag til budsjett, rammeoversikt 2017 -2022 

9. Kunnskapsgrunnlag, Frøya kommune 

10. Frøya sokn 

11. Anbudsprotokoll Dyrøy oppvekstsenter + notat vdr samme sak 
 

Saksopplysninger: 

 

Kommuneloven sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. 

Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.  

Kommunens inntekter og utgifter 
Budsjettet for 2019 og handlingsplanprogram 2019 -2022 bygger på de forutsetningene som følger 

av vedtatt handlingsplanprogram for 2018 – 2021. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse 

med behandlingen av budsjettet for 2018, og som har effekter for 2019 – 2022 er innarbeidet i dette 

forslaget.  

Frie inntekter 
Budsjettet for 2019 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til fordeling kr. 

345 217 000. For 2018 er den justerte driftsrammen for på kr. 423 020 663. Dette inkluderer 

inntektene på kr. 102 964 950 fra Havbruksfondet.   

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en befolkningsvekst på 1,8 prosent i forhold til revidert 

nasjonalbudsjett. Den kommunale deflator er den samlede kostands- og prisvekst for kommunen og 
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er satt til 2,6 prosent. Frøya kommune vil derfor i h.h.t statsbudsjettet ha en tapt kjøpekraft på 0,8 

prosent for 2019.  

Frøya kommune har en vekst som er over 1,4 prosent i perioden 01.07.17 – 01.07.18, og er innenfor 

kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinngang over 3 år på 

over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifiseres for veksttilskuddet. Med 

andre ord: Frøya kommune mottar for mye skatteinngang for å få veksttilskuddet.  

Driftsresultat 
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9 167 071. 

Dette inkluderer andre tiltak som tidligere er vedtatt og foreslås videreført fra 2018 til 2019. 

Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2019 er på kr. 698 976. Driftstiltak foreslått for 

2019 vil ha en kostnad på kr. 8 468 095.  

Lønn og pris 
Effekten av lønnsoppgjøret for 2018, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2019. For 

mellomoppgjøret i 2019 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 budsjett for 2019 settes for KLP til 19,87, 

for sykepleiere i KLP 19,91 og for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstakers andel på 2,1 

prosent.  

Startlån 
Kommunestyret vedtar å låne 31 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2019. Kommunestyret 

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

tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 

25 millioner kroner skal brukes i 2019, mens 6 millioner kroner er forskutterte midler fra 2018.  

Reserverte tilleggsbevilgninger 
Det er avsatt kr. 450 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2019. Dette er samme beløp som i 

2018.  

Låneopptak og renteforutsetninger 
Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på 

ca. kr. 263, 51 millioner. Det budsjetteres med renter og avdrag på ca. kr. 171,2 millioner tilknyttet 

de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av 

handlingsplanperioden vil være på kr. ca. 978 750 millioner kroner.   
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Oversikt i tusen:  

  2018 2019 2020 2021 2022 

Lån IB 708 445 854 959 909 257 977 272 985 560 

Nye lån 177 314 87 276 103 460 44 034 28 740 

Avdrag 30 800 32 978 35 445 35 746 35 550 

 

Det presiseres at avdrag- og renteutgifter til morgendagens omsorg er inkludert i nye lån slik det er 

beskrevet i alternativ 2 s. 29 i verbal del.  

Kommunens rentekostnader i forbindelse med investeringene er beregnet ut fra 2,7 %. Dagens 

lånerenter i kommunalbanken og KLP er 1,75 %. Rådmannen forventer en stigning i årene fremover, 

men siden finansmarkedet er for tiden svært urolig, er rentebanen svært usikker. Norges bank 

nedjusterte nettopp rentebanen, som indikerer en svakere rentestigning enn tidligere antatt.  

Rådmannen budsjetterer rentekostnadene hvert år ut ifra kjente rentekostnader, samt renteutgifter 

til nye låneopptak.  

 

Kapitalfond 

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

investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2019 og i økonomiplanperioden 2019 – 2022 med 

7 millioner kroner i årlig avkastning. Frøya kommune hadde ca. 8,5 millioner i avkastning for 2017. Pr 

september 2018 har fondet markedsverdi på kr. 143 565 193.  

Forslag til rammebudsjett 2019- 2022 
  

Rammeområde 
Regnskap  

2017 
Budsjett  

2018 
Revidert 

budsjett pr 
01.11.18 

Budsjett 
20 19  

Budsjett  
2020  

Budsjett  
2021 

Budsjett  
22 

  

Rådmann 53 334 64 972 65 972 43 032 43 032 43 032 43 032   

Oppvekst 72 813 74 529 76 029  101 432 102 654 103 272 103 841   

Helse 116 003 116 040 126 540  141 246 141 437 141 785 142 138   

Kultur 7 146 6 718 6 779  9 187 9 281 9 376 9 451   

Teknisk 28 606 17 687 25 087  27 759 27 255 27 255 27 255   

Inntekter -277 904 -283 722 -302 333  -322 659 -323 662 -324 722 -325 720   

Resultat - 2 - 3 776 -1 673           

oppgitt i millioner kroner               
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 Endringer fra 2018- 2019- hovedtrekk             

  2018 2019 Forklaring i hovedtrekk         
Rådmannen                65 972             43 032  Betaling private barnehager og skoleskyss flyttes til oppvekst, flytting av 

stillinger ut til rammene 

Oppvekst                76 029          101 432  Finansiering private barnehager og skoleskyss, pris og lønnsvekst, tiltak som 
vist i verbal del, noe oppretting av lønnsbudsjett 

  

Helse              126 540          141 246  Ytterligere nedtak ressurskrevende, tiltak som vist i verbal del, pris og 
lønnsvekst, opprettinger av driftsbudsjett 

Kultur                  6 779               9 187  Pris og lønnsvekst, tiltak som vist i verbal del     
Teknisk                25 087             27 759  Pris og lønnsvekst, tiltak som vist i verbal del, opprettinger av 

driftsbudsjett og lønnsbudsjett, brann til ramme rådmann 
    

Inntekter            -302 333         -322 659              

Investeringer 2019 – 2022 
I låneopptak på VAR områder er ikke momskompensasjon med som finansiering. 

Momskompensasjonen for VAR området blir behandlet separat fra andre kommunale investeringer.  

Investeringsbudsjett for økonomiplan 2019 – 2022:  

Investeringer 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 

Sum finansieringsbehov nye tiltak 98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum fond 0 0 0 0 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Momskompensasjon -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og avdrag beregnet drift 698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

 

Når det gjelder Dyrøy oppvekstsenter så har rådmann i uke 44 mottatt anbud på utbygging av 

oppvekstsenteret. Anbudet viser en kostnad på kr. 28 millioner kroner, mens det er avsatt 23 

millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2019. I tillegg er det i prosjektet ikke avsatt til 

uforutsette kostnader, innbo og uteareal noe som bør utgjøre 2,5 % av totalsummen. Rådmann 

anbefaler derfor en total avsetning på kr. 30, 8 millioner kroner for å ivareta risiko og utforutsette 

utgifter. Se vedlegg (anbudsprotokoll + notat). Utbyggingen var planlagt sluttført i 2020, og 

restfinansiering var derfor opprinnelig lagt til 2020. Entreprenør forespeiler nå sluttdato i desember 

2019. Rådmann foreslår derfor at prosjekt rehabilitering av gamle helsesenteret utsettes slik at 

Dyrøy blir prioritert i 2019. 

Rådmann viser for øvrig til alle investeringstiltak på side 27 - 30 i verbal del.    

Vurdering: 
 
Frøya kommunes visjon og målene i kommuneplanens samfunnsdel, er svært ambisiøse. For å nå 

disse målene i årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det 

arbeids på, og i måten vi samhandler med innbyggerne på. Ut fra dette må det tas kloke valg, - 

sammen, på hvordan våre tjenestetilbud skal løses fremover.  

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

langsiktig perspektiv, særs med arbeidsinnvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt 

en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. I 2007 snudde befolkningsutviklingen på 

Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til 01.01.18 har folketallet økt med 906 personer 

til 4 962. De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i 
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landet. Andre kvartal 2018 passerte Frøya for første gang på mange år 5 000 innbyggere og telte til 

sammen 5 031 frøyværinger. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og 

arbeidsinnvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud og kommunale 

tjenester utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.  

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen 

har mulighet for å romme. Rådmannen har, i forslag til budsjett for 2019, prioritert videreføring av 

dagens drift innenfor alle rammeområdene, samt prisjustert driftsbudsjettene med 2, 6 prosent. I 

tillegg foreslår rådmann en del driftstiltak knyttet til å rette opp ubalanser i driftsbudsjettet.  

Rådmann har også funnet rom for en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden.  
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Frøya kommune - Høringsinnspill vedr det videregående opplæringstilbudet 2019-20 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.09.18 

Møtereferat 151018 - rev  

Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019  

Titran 16 

Vedlegg 10 - Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20 – Innsendt 

Vedtak HU-N 19092018 Sak 76_18 Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019 
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/ Kommunestyret  

 

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGANISERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til orientering og 

har følgende merknader til forslaget: 

  

1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt bekymring for 

konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av Frøya lensmannskontor 

spesielt. Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere hendelser i senere tid. Ett svært 

alvorlig eksempel på dette er skyteepisoden i Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan 

Trøndelag politidistrikt skal greie å gjennomrette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten mer 

aktiv tilstedeværelse og lydhørhet for kommunens synspunkter.  

 

2. Gjennom nedleggelse og omorganisering har konsekvensen vært at responstiden har økt. I deler 

av døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt brannmannskap er ofte de første til 

hendelser hvor også politiet naturlig burde vært tilstede. Manglende døgnberedskap gjør at 

ansvaret flyttes til kommunale beredskapstjenester. Vår påstand er at terskelen for å sende 

politiressurs utover er høyere når den geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette vil 

være at statistikkgrunnlag for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet innenfor 

kommunen.  

 

3. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at ressursene har økt, 

særlig til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon bak reformen med mer 

tilstedeværende og synlig politi er oppfylt. Vi vil henstille om at tjenestestedene i distriktene får 

økte stillingsressurser slik at reformens hovedformål kan oppfylles.  

 

4. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende arbeid ikke 

blir prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større grad. Vi vil understreke 

viktigheten av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne har kjennskap og tillit til.  

 

5. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det geografiske 

ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige ressurser og rutiner er 

på plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas under justering av 

politidistriktenes indre organisering som følge av endringer i kommunestrukturen. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Trøndelag politidistrikt 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 28.09.2018 høring – justering av politidistriktenes indre organisering, fra Trøndelag 

politidistrikt. Høringsbrevet ligger vedlagt.  

 

Høringen omhandler de følger endringer i kommunestrukturen vil få for politidistriktenes indre organisering. Her 

omtales de deler av høringen som berører Frøya kommune. 

 

Fra høringsbrevet:  

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med 

kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Lensmanns-

/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser til forebyggende- og patruljetjenesten, ha 

publikumsekspedisjon, etterforske det store flertall av straffesaker, ha kontakt med samarbeidspartnere 

og utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig 

å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uka og tjenestestedene skal lokaliseres 

slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste 

tjenestested. 

 

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografiske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder.  

Frøya kommune ligger innenfor GDE – Gauldal og Orkdal, tjenesteenhet - Orkdal lensmannsdistrikt og Hitra 

tjenestested.  

 

Halsa kommune 

Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune fra 1.januar 2020 og blir 

Heim kommune. Dette fører til at Orkdal lensmannsdistrikt som pr i dag omfatter kommunene Skaun, Orkdal, 

Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya, og har tjenestestedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et 

utvidet geografisk ansvarsområde. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som 

sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som krever ekstra ressurser i de områdene 

som blant annet Heim kommune tilhører. 

 

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor videreføres med stedsplassering Kyrksæterøra som en del av 

Orkdal lensmannsdistrikt som også blir Namsdistriktet for Heim kommune. 

 

Rindal kommune 

Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag politidistrikt utvides 

til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 2019. 

 

Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor ble sammenslått med 

Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. Orkdal lensmannsdistrikt bistår allerede i dag 

med å løse oppdrag i Rindal kommune når det er naturlig og nødvendig. 

 

Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Orkdal lensmannsdistrikt med nærmeste tjenestested Orkanger 

lensmannskontor og namsdistrikt Orkdal lensmannsdistrikt. 

 

 

Det ønskes innspill og tilbakemeldinger fra kommunene på distriktets vurdering av at det ikke er behov for 

justeringer i inndelinger av tjenesteenheter og namsdistrikter i distriktet som følge av sammenslåingen av Hemne, 

Halsa og deler av Snill fjord kommune, Trondheim og Klæbu kommune samt at Rindal overføres fra Møre og 

Romsdal fylke til Trøndelag fylke. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har gjentatte ganger gitt høringsuttalelser og vist stort engasjement rundt innføringen av 

nærpolitireformen og konsekvensene dette har hatt for kommunen.  

 

Lensmann Tor Kristian Haugan og avdelingsleder/politikontakt Arild Sollie deltok 25.10.2018 i 

kommunestyremøte i Frøya kommune. Her ble både generelle konsekvenser og konkrete saker etter innføring av 

nærpolitireformen diskutert med de politiske representantene. Dette danner grunnlaget for forslag til 

høringsuttalelse.  
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AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset 

forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på 

Hamarvik hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere 

rensegrad ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 171/18 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda- Hamarvik- Flatval.  

Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområrdet.Vi ber også om en vurdering på om vi på en 

rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021. 

 

Enstemmig.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Opprinnelig saksfremlegg, sak 171/18 

2. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvik (Sweco AS)  

4. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

5. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)                          

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Forprosjekt til nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

2. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

4. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen  Flatval til Sistranda (Sweco AS) 
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Saksopplysninger:   

 

Opprinnelig saksframlegg (vedlegg 1) ble av Frøya Formannskap i sak 171/18 returnert til rådmannen med 

følgende forslag: 

 

1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet som 

kommer i 2021 

 

Rådmannen besvarer nedenfor Formannskapets ønske om vurderinger: 

PUNKT 1:                                                                                                                                      Aktuelt 

avløpsområde kan deles opp i to områder:  

1) Sistranda: anlegg lokalisert på et eventuelt fremtidig industriområde på Starrberget (N1)  

2) Hamarvika + Flatval: anlegg lokalisert på Hamarvika Sør.  

 

I sammenheng med arbeidet med Hovedplan for avløp har Sweco foretatt en kost/nyttevurdering for et 

avløpsrenseanlegg for Sistranda plassert på Starrberget (industriområde N1*). I vurderingene har de 

sammenlignet bruk av både slamavskillere og silanlegg (mekanisk renseanlegg). 

*Det må bemerkes at det pr. i dag ikke finnes alternative lokasjoner for et renseanlegg 

plassert i Sistrandaområdet utenom N1. Dette enten man ønsker ett separat anlegg for 

Sistranda eller om man ønsker ett felles anlegg for avløpsområde Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Ferdigstillingen av dette området vil derfor være avgjørende for når byggingen av et 

renseanlegg på N1 kan startes opp. Byggetid for et renseanlegg kan estimeres til ca 1 år.  

 

I tillegg har Sweco foretatt en kost-/nyttevurderig av et avløpsanlegg for Hamarvik, som grovt sett 

går ut på å: 

Alt. 1: Skifte ut de to eksisterende slamavskillerne med to nye                                                                         

Alt. 2: Etablere et nytt mekanisk renseanlegg (silanlegg) hvor begge eksisterende anlegg samles i ett 

Merk at alt. 1 betinger at Hamarvika avløpsområde også deles i to (som i dag). Slamavskiller på 

Hamarvik Øst betjener da fortsatt samme område som i dag mens slamavskilleren for Hamarvik Sør i 

tillegg til dagens område også skal betjene Flatval. Dette gir rimeligste løsning men er etter 

rådmannens mening svært lite aktuell med tanke på plassbehov, rensekrav og fremtidige behov.  

I sine beregninger har Sweco lagt til grunn en total kapasitet på ca. 5215 pe (3650 pe for Sistranda og 

1565 pe for Hamarvik). Flatval er ikke medregnet.  I sitt saksfremlegg (sak 171/18) har rådmannen 

lagt til grunn en kapasitet på 7000 pe (4000 pe for Sistranda og 3000 pe totalt for Hamarvik+Flatval), 

hvor Flatval er lagt inn med ca. 800 pe. Dette er kapasiteter beregnet av Envidan Momentum i 

forprosjektet for avløpsanlegget.  Med dette utgangspunktet har rådmannen foretatt en totalvurdering 

som gir følgende kostnadsoverslag:  
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Total pris anlegg for Sistranda plassert på Starrberget:  

a) Slamavskillere m/slamlager: ca. 29 mill.                                                                                                                                  

b) Mekanisk rensing (silanlegg): Ca. 30 mill. 

Total pris anlegg for Hamarvik og Flatval plassert på Hamarvik:  

a) Slamavskillere m/slamlager (2 separate anlegg): ca. 20 mill.                                                                                                             

b) Silanlegg: Ca. 32 mill. 

 

Merk at i prisvurderingen av slamavskiller med lokasjon Hamarvik har rådmannen korrigert 

Swecos prisberegning med tillegg for nødvendig slamlager som ikke var medtatt av Sweco. For 

Hamarvialternativet er også tillagt kostnader for infrastruktur for Flatvaltilknytningen. 

Total pris for en to-deling av avløpsområdene: 

a) Slamavskillere: 49 mill. 

b) Silanlegg: 62 mill. 

Differanse i favør slamavskillere: 13 mill.  

Overnevnte vurderinger er basert på at det skal velges et primærrenseanlegg som tilfredsstiller 

rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-8, mindre sårbart område. Ingen av de to 

alternativene vil tilfredsstille rådmannens opprinnelige anbefaling om at det med bakgrunn i Swecos 

resipientanalyse for berørte sjøområder samt hensynet til fiske, havbruksnæringen og brukerinteresser 

for øvrig bør velges et anlegg som tilfredsstiller rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-

7, følsomt og normalt område. Som konsulentnotatene påpeker er det også svært tvilsomt at alternativ 

a) slamavskiller vil tilfredsstille rensekrav i ht §13-8, som altså er minstekravet som settes til slike 

anlegg. Etter rådmannens vurdering vil det da være lite aktuelt å kunne anbefale en løsning med 

slamavskillere. 

Prisoverslag for ett felles renseanlegg (silanlegg) for Sistranda-Hamarvik-Flatval lokalisert på 

Hamarvik eller Starrberget (N1), og som tilfredsstiller Forurensningsforskriften §13-7 følsomt og 

normal område, er ca. kr. 58 mill. For å kunne foreta en sammenligning av de to renseløsningene 

(slamavskiller og mekanisk rensing) må vi ta utgangspunkt i samme rensekrav. Det vurderes av 

Envidan Momentum at prisforskjellen mellom et mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller §13-7 i 

forhold til §13-8, er ca. 4 mill. D.v.s. at sammenligningsgrunnlaget ved ett felles anlegg da blir 54 

mill. Dette viser at ved en to-deling av renseanlegget blir det ca. 5 mill. rimeligere å benytte 

slamavskillere og 8 mill. dyrere å benytte silanlegg (mekanisk renseanlegg) enn ved å etablere 

ett felles anlegg for disse avløpsområdene..   

Konklusjon: Ved to-delt renseanlegg med slamavskillere vil man spare 13 mill. i forhold til ett felles 

mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller rensegrad i ht §13-8 mindre sårbart område.  Bruk av store 

slamavskillere gir flere store ulemper og utfordringer og vil sannsynligvis heller ikke greie 

minstekravet til rensing i ht §13-8. Konklusjonen til både Sweco og Envidan Momentum er at bruk av 

store slamavskillere ikke er å anbefale. Dette er også en generell holdning i fagmiljøet i Norge. Ikke 

minst gjelder dette med bakgrunn i at det er svært vanskelig å møte fremtidige utfordringer i forhold 

til strengere krav til rensing, bla. til rensing av mikroplast.                                                                                                                                                    

I forhold til ett felles anlegg for dette avløpsområdet vil et valg av en to-delt løsning med mekanisk 

rensing gi en vesentlig høyere investeringskostnad. I tillegg vil en to-delt løsning også medføre høyere 
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driftskostnader og ressursbehov. Fordelen med en to-delt løsning er at man kan bygge ut ett anlegg i 

gangen og dermed fordele kostnadene over noe lengre tid samt en høyere driftssikkerhet for 

avløpsområdet.  

Rådmannens konklusjon er derfor at en to-deling ikke er å anbefale uansett type renseløsning. 

PUNKT 2:                                                                                                                                   

Formannskapets ønske er svært vanskelig å kunne gi en eksakt vurdering av. For ordens skyld 

bemerkes at EU`s vanndirektiv som kommunene er pålagt gjelder allerede. Det blir ikke pålagt i 2021. 

Direktivet sier at alt vann skal ha god miljøtilstand innen 2021.  Konsekvensen av å ikke oppfylle 

direktivet er ikke kjent.  

Sårbarhetsanalysen foretatt av Sweco for de aktuelle områdene viser at resipientene er sårbare og flere 

steder påvirket av kloakkutslipp. Kommunen som forurensningsmyndighet må ut fra denne analysen 

vurdere hva som må til for å opprette event. opprettholde god miljøtilstand i resipienter sett i forhold 

til nåværende og fremtidig belastning. Som rådmannen har fokusert på i tidligere saksfremlegg så er 

det viktig for kommunen å ta stilling dette også sett i forhold til til kommunens avhengighet av fiske- 

og havbruksnæringen samt brukerinteresser for øvrig. Vi kan selvsagt lukke øynene for realitetene og 

si at vi greier oss med å bruke slamavskillere men det vil bli svært kostbart hvis det viser seg å ikke 

være godt nok. Det vil også bli svært kostbart hvis myndighetene etter hvert kommer med strengere 

krav til rensing og kvalitetskrav på det slammet som skal leveres til slammottakene.   

Konklusjon: Hvis det er enighet om at det er ønskelig å fjerne de eksisterende slamavskillerne i dette 

avløpsområdet, noe som i seg selv gir en forurensningsmessig gevinst samt at flere viktige 

sentrumsnære og sjønære areal blir «frigitt», er rådmannens konklusjon at det ikke er noen rimeligere 

måter å forbedre  miljøtilstanden i dette avløpsområdet på enn å etablere ett felles mekanisk 

renseanlegg. Med et mekanisk renseanlegg vil man også i mye større grad være forberedt på framtida. 

Anlegget bør helst etableres på Starrberet (N1) da det sannsynligvis kan gi en noe lavere driftskostnad 

(mindre pumpedrift) enn ved en etablering på Hamarvika. Denne plasseringen vil også være mindre 

sårbar i forhold til eventuell luktproblematikk.                                                                                         

For å gjøre dette rimeligst mulig uten å risikere å investere i et «for godt anlegg» foreslår rådmannen 

nå at det benyttes et mekanisk primærrenseanlegg som tilfredsstiller rensekravet i ht 

forurensningsforskriften §13-8, utslipp til mindre sårbart område. Hvorvidt en slik løsning innfrir 

direktivet i 2021 er vanskelig å spå men det er ikke usannsynlig ut i fra at befolkningsøkningen i 

området enda ikke har nådd toppen i 2021. Det anbefales derfor at det bygges ett anlegg hvor det 

benyttes utstyr som er forberedt til å kunne oppgraderes til rensing i ht §13-7, utslipp til følsomt og 

normalt område ved et eventuelt senere behov eller strengere fremtidige myndighetskrav. Ved en slik 

løsning er det mulig å redusere investeringskostnaden med ca. 4 mill. samt oppnå en noe lavere 

driftskostnad enn rådmannens opprinnelige forslag. Det er imidlertid viktig å kunne opprettholde 

budsjettrammen på 58 mill. da det bl.a. vil kunne gi større handlefrihet i forhold til utstyrsvalg som 

event. kan gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn det foreslåtte utstyr i forprosjektet greier. 
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Med denne bakgrunn vil rådmannen foreslå følgende alternative innstilling til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for  

    avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften  

    §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på Hamarvik 

    hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

    - Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved 

      eventuelt fremtidig behov.  

    - Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Tilleggsopplysning:                                                                                                                                                          

Et viktige argument mot å investere så mye penger i avløpsrenseanlegg er at vi etter hvert vil få høye 

avløpsavgifter for abonnenter tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Det er også ofte fokusert på hva 

Hitra kommune gjør i forhold til VA-området og hvilke avgifter de har. For å kunne sammenligne 

Hitra og Frøya må det tas utgangspunkt i at kommunene i 2018 har to forskjellige modeller for 

gebyrberegning for vann og avløp som ikke direkte lar seg sammenligne. I 2019 vil kommunene ha 

samme beregningsmodell da Frøya kommune nylig har vedtatt å innføre en to-delt gebyrberegning slik 

Hitra innførte fra 2018. Vi sammenligner derfor 2018-gebyret for Hitra oppjustert med 3% 

prisstigning for 2019, med vårt forslag til gebyrregulativ for 2019. Dette regnestykket viser da at Hitra 

har et avløpsgebyr for en normalabonnent (120 m2 stor bolig) som er ca. 7% lavere enn vårt (ca. kr. 

4.400,-  mot ca. kr. 4.700,-). Hitra er nå kommet i gang med arbeidene med ny hovedplan for avløp og 

etter hva rådmannen har grunn til å tro har de også ha mye av de samme utfordringene som oss 

innenfor avløpsområdet. Dette vil sannsynligvis medføre at også Hitra kommune etterhvert får et mye 

høyere gebyrnivå enn i dag. Det er derfor ikke usannsynlig at avgiftsnivået innen vann og avløp også i 

fremtida vil bli liggende på noenlunde samme nivå i begge kommuner, avhengig av 

fremdriftshastighet.   
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FRØYA SYKEHJEM - MULIGHETSSTUDIE FOR OMBYGGING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg 

 

 

Vedlegg: 

 

Mulighetsstudie 

Arealplan 1. etasje 

Arealplan 2. etasje 

Kjeller 

Kart 

Utomhusplan 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med arbeidet med «Morgendagens omsorg» er det klart at kommunen ikke lenger skal 

bruke sykehjemmet på Hamarvik til sykehjem etter at det nye helsehuset er klart. I denne 

forbindelse ble rådmann bedt om å utrede om muligheten for å bygge om sykehjemmet, og bruke 

det i ettertid til alternative kommunale tjenester, og / eller private leiligheter. 

Rådmann har brukt ON arkitekter til dette, og mulighetsstudiet samt konsepttegninger ligger vedlagt 

til saken. 

Mulighetsstudiet er behandlet i styringsgruppen for «Morgendagens omsorg», med innstilling at 

Frøya Sykehjem legges ut for salg. 

Vurdering: 

 

Rådmann har lagt til grunn at det ikke er noen kommunale tjenesteområder som passer inn på det 

gamle sykehjemmet, etter at dagens sykehjem flytter inn i nytt helsehus. En av hovedpoengene med 

flyttingen av sykehjemmet fra Hamarvik til Sistranda er å samle tjenesten, samt å flytte den 

nærmere sentrum og sentrale funksjoner. Kommunale tjenester som rådmann har vurdert er, bo, 

aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Hvis kommunen gjør dette bytter vi i praksis en kommunal 

tjeneste med en annen på Hamarvik, og oppnår ikke den samlingseffekten som «Morgendagens 

omsorg» ønsker å oppnå. Kommunen måtte i det tilfelle bruke bygget til alle som kommer inn under 

tjenestene i BAM, noe som også ikke er ønskelig. Rådmann ser derfor at det ikke er noen 

helsetjenester som kan flyttes inn i bygget. 
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Av andre kommunale tjenester ser rådmann at brannvesenet en mulighet. Kommunen har imidlertid 

nettopp investert i en helt ny brannstasjon og det vil ikke være fornuftig å foreslå en slik flytting på 

nytt.  

Rådmann har også vurdert Tekniske tjenester som en mulighet. Disse tjenesten vil ikke ha behov for 

leiligheter o.l. men, garasjer og liknende fasiliteter. Kommunen vil da få en lav utnyttelsesgrad, og 

må eventuelt se på ombygging til private leiligheter i tillegg. 

En tredje mulighet er Herredshuset, og en ombygging til at sykehjemmet skal bli kommunens rådhus. 

Her har allerede kommunestyret vedtatt at nåværende Herredshus skal være kommunens 

administrasjonssenter, og rådmann har ikke gått videre med dette. 

ON arkitekter har derfor fått en bestilling på ombygging til private boliger, der kommunen også kan 

eie noen til forskjellige brukergrupper hvis dette er ønskelig. ON arkitekter har på dette grunnlaget 

laget en mulighetsstudie der de ser på kostnadene med å bygge om sykehjemmet til leiligheter i 

forskjellige størrelser. 

Konklusjon 

On arkitekter anslår en ombyggingskostnad på ca. 70 millioner kr. Hvis man regner inn 5% til 

uforutsette forhold og en sikkerhetsmargin på 10% er totalkostnaden med en ombygging av Frøya 

Sykehjem til et leilighetskompleks med 41 leiligheter på 80,6 millioner kr.  

Rådmann anser ikke at kommunen skal være en stor aktør i leilighetsmarkedet i kommunen. 

Rådmann anbefaler ut ifra overnevnte diskusjon, samt kostnaden, og deltakelse i leilighetsmarkedet 

at kommunen ikke går videre med utnyttelse av det gamle sykehjemmet i egenregi. Rådmann 

anbefaler at kommunen legger Frøya Sykehjem ut for salg. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 - TIDSPUNKT FOR STEMMEGIVNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og 

fylkestingsvalg, mandag 09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også 

søndag 08.september 2019 i valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

 

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

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdapartementet.  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 16.mars 2018 orientert om at valgdagen for 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandsag 09.september 2019. Dette er vedtatt i statsråd 

16.mars 2018. 

 

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 2017: 

 

Stemmekrets  Kryss i manntall   Totalt  Antall stemmeberettigede 

                             Søndag     Mandag  

Sistranda 65      321   386  665 

Øyrekka 58        46   104  270 

 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer.  

 

Vurdering: 

 

I Øyrekka valgkrets er ca 56% av stemmene avgitt på valgting søndag, slik at her ser man en 

klar fordel at det er todagersvalg.  

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.  
Rådmannen vurderer derfor slik at todagersvalg også bør gjennomføres på Sistranda. Dette vil også kunne avlaste 

stemmestedet på selve valgdagen. 
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Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som gjør at det ikke lenger er av betydning hvilket 

stemmested stemmegiver avgir sin stemme. Manntallet er elektronisk tilgjengelig på alle stemmestedene og 

begrepet fremmedstemmer eksisterer ikke lengre på valgdagen(e).  

 

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 bli fremmet i egen sak til 

valgstyret senere.  

 

Kommunen må 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 2019. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

185/18 Formannskapet 12.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV SIGRUN SUMSTAD SØRDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere 

tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  


Som fast medlem i Kommunestyret velges:  

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:  

 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:  

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:  

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:  

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:  

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:  

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:  

 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Sigrun Sumstad Sørdal søker om fritak fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten. 

Jfr. § 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt» 

 

 
 Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).  

«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument 

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han eller hun ikke krav på å få gjøre seg 

kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder 

 



Saknr: 185/18 

a) en annens person helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre» 

 

    
 

Vurdering: 

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg. 

 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets 

gruppe velges: 


Fast medlem i Kommunestyret  

 Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral   

 5. vararepr. i Formannskapet  

 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift   

 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning   

 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget  

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter  

 Vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter   

 Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage   

 Vararepr. i Skattetakstnemnda  

 Vararepr. i Kommunalt brukerråd  

 

 Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 
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186/18 Formannskapet 12.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - 

Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2016 sak 191/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er 

framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 145/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er 

framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpeneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 ble grunneierne 

forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har kommunens behov av areal - 100 daa - samt 

grunneiernes interesse av å selge hele eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark det 

vært sentralt. 

 

Formannskapet vedtok i 2016 – sak 145/16 – å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset 

industriområde til det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av 

industriområdet. 
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Saken ble tatt opp på nytt i 2017 og i formannskapet - sak 135/17 – ble det vedtatt at rådmannen fikk i oppdrag å 

gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse 

med grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak. 

 

I juli 2018 mottok kommunen et brev fra grunneierne, der de ba om et møte med den politiske ledelsen i Frøya 

kommune. Grunneiermøtet ble gjennomført i august. Forventningene fra grunneierne var å få avsluttet saken, da 

med at kommunen ervervet eiendommen.  Formannskapet behandlet forespørselen i september, der rådmannen 

fikk i oppdrag å kontakte store næringsaktører med tanke på framtidig behov av et næringsområde av Skarpnesets 

størrelse og plassering. Etter ny behandling i formannskapet, ble det i oktober sendt ett tilbud til grunneierne, 

basert på tidligere forhandlinger:  

 

 

90 daa industriareal (i følge reguleringsplanen) à kr 50,- pr m2:   4.500.000 

10daa areal mot vågen (den delen som ligger igjen mot vågen) à kr 50,- pr m2:    500.000 

TOTALT          5.000.000 

 

 

Tilbudet ble besvart, der de aksepterer tilbudet. I tillegg ønsker grunneierne at kommunen;  

 

1. Erverver tilleggsarealet på 132 daa 

2. Dekker deres advokatkostnader på kr. 151.000 

 

Rådmannen har besvart deres henvendelse og vist til den politiske behandlingen i formannskap og kommunestyre 

i november. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått. Rådmannen mener at det er rimelig 

at kommunen dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp. I prosessen har rådmannen vært tydelig på at vi 

ikke har hatt interessert av tilleggsarealet på 132 daa. Rådmannen foreslår derfor at tilleggsarealet ikke erverves: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - DIVERSE INNSPILL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill i høringsforslag til kommuneplanens 

arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

Innkomne innspill 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-31.05.2018. 

 

Det ble gjennomfort flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden: 

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer. 

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt. 

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media. 
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 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter. 

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling. 

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen. 

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på. 

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere. 

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, ønske 

om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, arealbruk 

m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 

virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. ROS-

analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne 

grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil 

følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i dokumentet 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder 

søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet 

til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder 

for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik 

at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og flere 

felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse av 

eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål. 

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune ønsker 

å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både for 

fastboende og besøkende. 
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Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil kommunen 

ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både innenfor 

bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være 

aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre 

attraktive områder. 

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med nasjonale 

retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer 

potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 

og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette. 

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

Vurdering: 

Av ulike årsaker ble noen innspill ikke en del av de innledende rundene hvor formannskapet behandlet de ulike 

delrapportene. Disse fremmes nå derfor som egen sak. Vedtaket vil som tidligere danne grunnlag for utarbeidelse 

av planforslag.  

 

Flere av innspillene fra Klubben grendalag er behandlet under delrapport Nordskag. Denne saken omhandler 

derfor kun 2 av disse.  

Da småbåthavn/naust i Kvervavika ble vedtatt tatt inn av formannskapet under behandling av delrapport 

Nordskag, er det ikke vedlagt noen vedlegg til dette.  

 

Da denne saken gjelder få innspill spredt innenfor hele kommunen, er det ikke utarbeidet kart eller 

oversiktstabeller. Hvert innspill følges av innstilling til innspillet i delrapporten. Innspillene ligger også i sin 

helhet vedlagt saken.  

 

Etter vedtak og til planforslaget skal fremmes til politisk behandling, vil innspillene innarbeides i de respektive 

delrapportene for sitt geografiske område. Tilrådde innspill vil innarbeides i planforslag.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3123    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.10.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 16.10.18 godkjennes som framlgt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.10.18 
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Kommunestyret 

 

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapets forslag til budsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett 

og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen 

vedtas som budsjett for 2019 for alle rammeområdene. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 

2019 – 2022 

 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og 

finansieringsplan for 2019. 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. 

 

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

nødvendig. 

 

5. Kommunestyret vedtar å låne 31 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2019. 

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

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

funksjonsevne. 

 

6. Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til 

Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 

 

7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og 

kostandskontroll i hele handlingsplanperioden. 

 

8. Investeringsbudsjett 

Investeringsbudsjett for økonomiplan 2019 – 2022  

Investeringer 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 

Sum finansieringsbehov nye 
tiltak 

98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum fond 0 0 0 0 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Momskompensasjon -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og avdrag 
Beregnet drift 

698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 



 

9. Skattevedtak: 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 

skatteåret 2019: «d) berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg 

omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 

promille (esktl. § 13). 

 

10. Skatteinngang 

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2019 til kr. 256 308 000 i 

henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med 

oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplandokumentet.  

 

 

Vedlegg: 
1. Verbal del budsjett 2019 med økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022.  

2. Budsjettskjema 1 A 2019 – 2022 

3. Budsjettskjema 1 B 2019 – 2022 

4. Budsjettskjema 2 A 

5. Budsjettskjema 2 B 

6. Hovedoversikt, forslag til investering 2019 – 2022 

7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak 

8. Forslag til budsjett, rammeoversikt 2017 -2022 

9. Kunnskapsgrunnlag, Frøya kommune 

10. Frøya sokn 

11. Anbudsprotokoll Dyrøy oppvekstsenter + notat vdr samme sak 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. 

Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.  

Kommunens inntekter og utgifter 
Budsjettet for 2019 og handlingsplanprogram 2019 -2022 bygger på de forutsetningene som følger 

av vedtatt handlingsplanprogram for 2018 – 2021. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse 

med behandlingen av budsjettet for 2018, og som har effekter for 2019 – 2022 er innarbeidet i dette 

forslaget.  

Frie inntekter 
Budsjettet for 2019 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til fordeling kr. 

345 217 000. For 2018 er den justerte driftsrammen for på kr. 423 020 663. Dette inkluderer 

inntektene på kr. 102 964 950 fra Havbruksfondet.   

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en befolkningsvekst på 1,8 prosent i forhold til revidert 

nasjonalbudsjett. Den kommunale deflator er den samlede kostands- og prisvekst for kommunen og 



er satt til 2,6 prosent. Frøya kommune vil derfor i h.h.t statsbudsjettet ha en tapt kjøpekraft på 0,8 

prosent for 2019.  

Frøya kommune har en vekst som er over 1,4 prosent i perioden 01.07.17 – 01.07.18, og er innenfor 

kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinngang over 3 år på 

over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifiseres for veksttilskuddet. Med 

andre ord: Frøya kommune mottar for mye skatteinngang for å få veksttilskuddet.  

Driftsresultat 
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9 167 071. 

Dette inkluderer andre tiltak som tidligere er vedtatt og foreslås videreført fra 2018 til 2019. 

Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2019 er på kr. 698 976. Driftstiltak foreslått for 

2019 vil ha en kostnad på kr. 8 468 095.  

Lønn og pris 
Effekten av lønnsoppgjøret for 2018, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2019. For 

mellomoppgjøret i 2019 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 budsjett for 2019 settes for KLP til 19,87, 

for sykepleiere i KLP 19,91 og for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstakers andel på 2,1 

prosent.  

Startlån 
Kommunestyret vedtar å låne 31 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2019. Kommunestyret 

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

tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 

25 millioner kroner skal brukes i 2019, mens 6 millioner kroner er forskutterte midler fra 2018.  

Reserverte tilleggsbevilgninger 
Det er avsatt kr. 450 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2019. Dette er samme beløp som i 

2018.  

Låneopptak og renteforutsetninger 
Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år 

på ca. kr. 263, 51 millioner. Det budsjetteres med renter og avdrag på ca. kr. 171,2 millioner 

tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av 

handlingsplanperioden vil være på kr. ca. 978 750 millioner kroner.   

Oversikt i tusen:  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lån IB 708 445 854 959 909 257 977 272 985 560 



Nye lån 177 314 87 276 103 460 44 034 28 740 

Avdrag 30 800 32 978 35 445 35 746 35 550 

 

Det presiseres at avdrag- og renteutgifter til morgendagens omsorg er inkludert i nye lån slik det er 

beskrevet i alternativ 2 s. 29 i verbal del.  

Kommunens rentekostnader i forbindelse med investeringene er beregnet ut fra 2,7 %. Dagens 

lånerenter i kommunalbanken og KLP er 1,75 %. Rådmannen forventer en stigning i årene fremover, 

men siden finansmarkedet er for tiden svært urolig, er rentebanen svært usikker. Norges bank 

nedjusterte nettopp rentebanen, som indikerer en svakere rentestigning enn tidligere antatt.  

Rådmannen budsjetterer rentekostnadene hvert år ut ifra kjente rentekostnader, samt renteutgifter 

til nye låneopptak.  

Kapitalfond 
Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kroner ble i sin helhet 

investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2019 og i økonomiplanperioden 2019 – 2022 med 

7 millioner kroner i årlig avkastning. Frøya kommune hadde ca. 8,5 millioner i avkastning for 2017. 

Pr september 2018 har fondet markedsverdi på kr. 143 565 193.  

Forslag til rammebudsjett 2019- 2022 
 

Rammeområde 
Regnskap  

2017 
Budsjett  

2018 
Revidert 

budsjett pr 
01.11.18 

Budsjett 
20 19  

Budsjett  
2020  

Budsjett  
2021 

Budsjett  
22 

 

Rådmann 53 334 64 972 65 972 43 032 43 032 43 032 43 032  

Oppvekst 72 813 74 529 76 029  101 432 102 654 103 272 103 841  

Helse 116 003 116 040 126 540  141 246 141 437 141 785 142 138  

Kultur 7 146 6 718 6 779  9 187 9 281 9 376 9 451  

Teknisk 28 606 17 687 25 087  27 759 27 255 27 255 27 255  

Inntekter -277 904 -283 722 -302 333  -322 659 -323 662 -324 722 -325 720  

Resultat - 2 - 3 776 -1 673      

oppgitt i millioner kroner        
         

 Endringer fra 2018- 2019- hovedtrekk       

 2018 2019 Forklaring i hovedtrekk     
Rådmannen                65 972             43 032  Betaling private barnehager og skoleskyss flyttes til oppvekst, flytting av 

stillinger ut til rammene 

Oppvekst                76 029          101 432  Finansiering private barnehager og skoleskyss, pris og lønnsvekst, tiltak 
som vist i verbal del, noe oppretting av lønnsbudsjett 

 

Helse              126 540          141 246  Ytterligere nedtak ressurskrevende, tiltak som vist i verbal del, pris og 
lønnsvekst, opprettinger av driftsbudsjett 

Kultur                  6 779               9 187  Pris og lønnsvekst, tiltak som vist i verbal del   
Teknisk                25 087             27 759  Pris og lønnsvekst, tiltak som vist i verbal del, opprettinger 

av driftsbudsjett og lønnsbudsjett, brann til ramme 
rådmann 

  

Inntekter            -302 333         -322 659        



Investeringer 2019 – 2022 
I låneopptak på VAR områder er ikke momskompensasjon med som finansiering. 

Momskompensasjonen for VAR området blir behandlet separat fra andre kommunale investeringer.  

Investeringsbudsjett for økonomiplan 2019 – 2022:  

Investeringer 2019 – 2022 2019 2020 2021 2022 

Sum finansieringsbehov nye tiltak 98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum fond 0 0 0 0 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Momskompensasjon -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og avdrag beregnet drift 698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

 
Når det gjelder Dyrøy oppvekstsenter så har rådmann i uke 44 mottatt anbud på utbygging av 

oppvekstsenteret. Anbudet viser en kostnad på kr. 28 millioner kroner, mens det er avsatt 23 

millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2019. I tillegg er det i prosjektet ikke avsatt til 

uforutsette kostnader, innbo og uteareal noe som bør utgjøre 2,5 % av totalsummen. Rådmann 

anbefaler derfor en total avsetning på kr. 30, 8 millioner kroner for å ivareta risiko og utforutsette 

utgifter. Se vedlegg (anbudsprotokoll + notat). Utbyggingen var planlagt sluttført i 2020, og 

restfinansiering var derfor opprinnelig lagt til 2020. Entreprenør forespeiler nå sluttdato i desember 

2019. Rådmann foreslår derfor at prosjekt rehabilitering av gamle helsesenteret utsettes slik at 

Dyrøy blir prioritert i 2019. 

Rådmann viser for øvrig til alle investeringstiltak på side 27 - 30 i verbal del.    

Vurdering: 
Frøya kommunes visjon og målene i kommuneplanens samfunnsdel, er svært ambisiøse. For å nå 

disse målene i årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det 

arbeids på, og i måten vi samhandler med innbyggerne på. Ut fra dette må det tas kloke valg, - 

sammen, på hvordan våre tjenestetilbud skal løses fremover.  

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

langsiktig perspektiv, særs med arbeidsinnvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt 

en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. I 2007 snudde befolkningsutviklingen på 

Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til 01.01.18 har folketallet økt med 906 personer 

til 4 962. De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i 

landet. Andre kvartal 2018 passerte Frøya for første gang på mange år 5 000 innbyggere og telte til 

sammen 5 031 frøyværinger. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og 

arbeidsinnvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud og kommunale 

tjenester utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.  

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske 

rammen har mulighet for å romme. Rådmannen har, i forslag til budsjett for 2019, prioritert 

videreføring av dagens drift innenfor alle rammeområdene, samt prisjustert driftsbudsjettene med 

2, 6 prosent. I tillegg foreslår rådmann en del driftstiltak knyttet til å rette opp ubalanser i 

driftsbudsjettet.  Rådmann har også funnet rom for en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden.  
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Forord
I 2018 nådde Frøya en milepæl da befolkningen rundet 5000 innbyggere. Dette vil si at kommunen
fremdeles har en hø y folketallsvekst, og at befolkningsøkningen må håndte res både for de yngste og
de eldste. Frøyas tiltrekningskraft avhenger av at kommunen tilrettelegger med botilbud,
barnehageplasser, en s olid skole, et godt helse og omsorgstilbud, et spennende idretts - og kulturliv
og ikke minst et dynamisk og vitalt komm unesenter med et bredt tilbud innen handel, offentlige
tjenester, bo - muligheter, aktiviteter og opplevelser. Samtidig er de t et uttalt mål også fortsatt ha
livskraftige grender og øysamfunn .

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til fortsatt sa tsning innen helse, omsorg og tidlig
innsats. Rådmannens forslag til budsjett gjenspeiler denne satsningen, spesielt gjennom satsing på
«m orgendagens omsorg» og satsing på økt lærertetthet gjennom «tidlig innsatsmidler» I tillegg
bærer nå kommunens mangeår ige satsing på «h elhetlig idrettspark» nå under navnet FRØYA ARENA
frukter. Arenaen legge r til rette for trivsel og varierte idretts og fritidstilbud, og med særlig vekt på
forebygging sett i et folkehelseperspektiv. Dette gjør at kommunen kan med stolthet kalle seg en
folkehelsekommune og en kulturkommune. Slike satsinger er med på å tiltrekker seg nye innbyggere
til den flotte øya vår.

Vårt overordna styringsdokument, « k ommuneplanens samfunnsdel», er blitt et levende dokument i
organisasjonen og brukes ak tivt i vår planlegging og utvikling , noe som gjenspeiles i dette
dokumentet . Rådmann har i år tatt dette ett skritt videre, og lagt inn en del målekart i
budsjettdokumentet, og samtidig brutt ned fokusområder som er vedtatt av kommunestyret, ned på
den enk elte vi rksomhet til mål for tjenestene, «slik vil vi gjøre det»

Forslag til budsjett og økonomiplan legges også i år frem uten å legge inn konkrete innsparinger eller
nedskjæringer ut fra siste års budsjett. Det er imidlertid satt i gang prosesser innen h else og mestring
for å se på driftsform og muligheter for effektivisering.

I slutten av 2017 fikk kommunen tildelt 103 millioner kroner av havbruksfondet. Rådmann har ikke
tatt inn bruk av dette fondet i budsjett for 2019/handlingsplan.

Det er et overord net mål for rådmann i 2019 å ta tilbake budsjettkontrollen, og har ut fra dette målet
prioritert å rette opp opplagte budsjetterte feil foregående år, samt å styrke økonomiavdelingen slik
at lederne ha r gode støttespillere og rådgi vere rundt seg for å hånd tere økonomistyringen.

Det er også et overordnet mål for rådmann for 2019 å gjennomføre ny organisasjonsstruktur innen
tekniske tjenester slik at kommunen får en forutsigbar og velfungerende teknisk tjeneste.

Rådmannen takke r sin strategiske ledergruppe , virksomhetsledere og rådgivere for gode innspill og
gode diskusjoner som er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og
handlingsprogram som her foreligger.

Sistranda 31.10.18

Beathe Sandvik Meland

Konstituert rådmann



Budsjett 2019 Økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 side 7

I nnledning
Frøya kommune er en omfattende og sammensatt organisasjon med mange ulike tilbud og aktivitet
for kommunens innbyggere, her noen eksempler fra kommunens drift:

292 barn i kommunale og private barnehager , 160 barn i de private og 132 i de kommunale
511 elever få r opplæring i 6 grunnskoler
38 bar n har tiltak fra barnevernet
63 plasser med heldøgns omsorg for eldre fordelt på 1 sykehjem og 1 omsorgsbolig
25 boliger med heldøgns omsorg for de med nedsatt funksjonsevne (inkl rus/psykisk helse)
94 antall mottakere av hjemmehjelp
35 907 fysiske besøk i biblioteket
8 507 besøk i kulturhuset
46 km tilrettelagte turløyper
240 km med vann og avløpsledninger som driftes og vedlikeholdes
130 byggesaker pr år
3 000 m2 med uteområder som vedlikeholdes
47 km med veg og gangvege r som driftes og vedlikeholdes
31 500 m2 brutto bygningsareal som vedlikeholdes
450 antall ansatte

Dette dokumentet er bygd opp med innledende kapitler med fakta om Frøya kommune, herunder
utdrag fra kunnskapsgrunnlaget og økonomiske betraktninger. Det e r gitt en kort oppsummering fra
revidert nasjonalbudsjett og regjerningens forslag til satsninger for 2019.

Dokumentet er videre bygd opp med rådmannens satsinger og prioriteringer, «felles innsats for en
bedre kommune» deretter følger beskrivelse av hver t rammeområde.

Om selve planarbeidet
Kommuneloven sier at alle kommuner skal utarbeide en f ireårig økonomiplan som skal gi en realistisk
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Økonomiplanen skal r ulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden. Første året i
økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

I Frøya har en valgt å samle handlingsplan, økonomiplan og budsjett i et samlet dokument. Dette er
kommunens viktigste verktøy for å s ikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser
kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår,
spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling.
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Visjon – verdier og satsningsområder
Frøya kommune s visjon er Kraft og mangfold

Frøya kommunes kjerneverdier er Åpenhet, Respekt, Engasjement,
Troverdighet

De fire satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Levekår og folkehelse
Natur, miljø og klima
Samfunn, næring og kultur
Organisasjonen Frøya kom mune

Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen
Frøya har et solid næringsliv som står for en betydelig verdiskaping. De største bedriftene er innen de
marine og maritime næringer som er spesialisert mot havbruk og deler av fiskeri . Det er et stort
ønske at Frøya fortsatt skal ta en internasjonalt ledende rolle innenfor dett e området. Derfor må
kommunen fortsatt ha fokus på utdanning, kompetanseutvikling og forskningsaktivitet for å være
frempå blant annet innenfor produksjon av sjømat. En viktig samarbeidsp art for kommunen for å nå
dette målet er tett samarbeid med næringen selv, næringsforum et , blått kompetansesenter og Guri
Kunna videregående skole.

Å ha fokus på rammevilkår for næring samt å tilrettelegge for gode næringsareal, slik at ny næring vil
etab lere seg på Frøya er et uttalt mål. Frøya skal oppleves som attraktivt og konkurransedyktig i så
måte. Et betydelig fortrinn innen samfunns - og næringsutvikling er at de største bedriftene har lokalt
eierskap. Kort vei til beslutningstakerne og en kapitals terk patriotisme er av stor betydning for
utviklingen på Frøya.

B efolkningsutvikling og samfunnsutvikling
Befolkningsutvikling, arealtilgang, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kommunens
utbyggingspolitikk er viktige forutsetninger og rammebetingelser for utviklingen av våre kommunale
tjenester.

I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til
01.01.18 har folketallet økt med 906 personer til 49 62 . De siste årene har Frøya kommune hatt en
befolkningsveks t som er blant de høyeste i landet. Andre kvartal 2018 passerte Frøya for første gang
på mange år 5000 innbyggere, og telte til sammen 5031 frøyværinger.

Den største befolkningskonsentrasjonen finner vi på strekningen Flatval - Hellesvik. Her bor over 50 %
av befolkningen. Her finner vi kommunesenteret Sistranda som har ca. 900 innbyggere. Øyrekka fra
Sula til Sauøy har hatt til dels sterk nedgang i folketallet , og i ø yrekka bor det nå ca. 6 % av
befolkningen . De øvrige grendene har stort sett stabil befolkn ingsutvikling. Størst konsentrasjon
utenom Flatval - Hellesvik har vi i Klubben, Nordskag og Dyrøy. I øyrekken er Mausundvær størst med
ca. 200 innbyggere.

Befolkningsveksten på Frøya skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring. Ca. 25 % av
befolknin gen på Frøya i dag har fremmedspråklig bakgrunn. De aller fleste kommer fra Balt i kum,
spesielt fra Litauen, men det er også flere fra Polen og andre østeuropeiske land. Mennesker fra ca
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30 forskjellige land bor og arbeider på Frøya. Den store tilflyttingen skyldes i hovedsak laksenæringen
og det faktum at næringslivet nå i hovedsak rekrutterer arbeidere med familie.

Statistisk Sentralbyrå utarbeider prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunen fram til 2040.
De utarbeider tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Variablene som
brukes omfatter fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.

Siden Frøya de siste årene faktisk har passert « Høy - alternativet» for befolkningsutvikling, velges det
fortsatt å beny tte dette alternativet. I dette alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i
levealder , middels innenlands flytting og høy netto innvandring. Høy - al ternativet vil kunne gi Frøya
64 00 innbyggere i 2040.

For øy regionen ser befolkningsframskrivingen frem mot 2040 slik ut:

Kommune 01.01.2018 Lav vekst Middels vekst Høy vekst
Frøya 4962 5500 5800 6400

Framskrivingen tar utgangspunkt i befolkningstallet pr 1.januar 2018.

I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at d et blir enda flere eldre i
årene som kommer enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67 - 79 år. En kan se
nedgang frem til 2030 i antall eldre 80 - 89 år og en liten økning i antall eldre fra 90 år og oppover.

Kommunen vil også få en gan ske stor økning av barn i skolepliktig alder. Fødselstallet på Frøya ligger
nå på omkring 60 barn pr år.

Nesset barnehage. Foto: Rita Tangen
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Økonomi - fakta og tall

Inntekter
Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av
skatt og rammetilskudd. Enkelte statlige tilskudd til driften er
formålsspesifikke, mens det meste av inntektene er ikke bundet
mot spesifikke tjenesteområder. Eiendomsskatt er inntekter som
kommunen disponerer fritt. Frøya har pr 2018 høyeste skattesats
på 7 promille på verker og bruk.

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 særbedri fter. Salgs - og leieinntekter inneholder også gebyrer.

Statlig rammeoverføring ble betraktelig redusert fra 2016 – 2017, men samtidig en betydelig økning i
skatt på inntekt og formue.

Frie inntekter
Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på innt ekt 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 in ntektssystemet 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 st ore
utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov
per innbygger, som vi ser i tabellene under.

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra
befolkningssammenset ningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Inntekts - og
utgiftsutjevning skal sikre at kom m unesektoren skal kunne yte et likeverdig tilbud til sien innbyggere.

Frøya
2016

Frøya
2017

Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-

Tr.lag
Landet

Eiendomsskatt 1,0 % 0,9 % 2,9 % 2,5 % 6,3 % 3,5 % 3,0 %

Salgs- og leieinntekter 15,8 % 14,7 % 13,4 % 16,0 % 15,4 % 15,5 % 14,1 %

Skatt på inntekt og formue 48,1 % 57,3 % 24,0 % 24,4 % 24,3 % 33,7 % 35,8 %

Statlig rammeoverføring 19,9 % 11,1 % 36,8 % 32,3 % 31,5 % 28,3 % 28,6 %

Andre driftsinntekter 15,2 % 16,0 % 22,9 % 24,8 % 22,5 % 19,0 % 18,5 %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %

I prosent av brutto driftsinntekter
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På grunn av geografi og demografi har Frøya kommune har i mange år ligget over
lan dsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til
det ordinære rammetilskuddet. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et
trekk i utgiftsutjevning stilskuddet i inntektssystemet.

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 komm unene til å gjøre 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 Frøya mest frie inntekter pr. innbygger i 2017.

Driftsutgifter
Brut to 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 handlefr ihet. 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 bortsett fra
2015.

Frøya Hitra Vikna Nærøy
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

2014 55 910 55 857 53 793 54 761 57 737 52 817 54 703

2015 49 719 49 749 49 119 49 463 51 789 48 379 50 672

2016 57 626 50 815 51 994 51 652 54 300 51 048 53 212

2017 64 965 56 591 53 833 53 737 56 464 52 968 54 804

0
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30 000
40 000
50 000
60 000
70 000

Frie inntekter i kroner pr. innbygger**
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Frøya kommune hadde i 2017 har et positivt netto driftsresultat på 8, 8 % og det er markant høyere
enn resten av gruppen.

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 driftsinn tekt,
nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette
hadde man fått et mere nyansert nøkkeltall.

Sula fyr: Foto - Rita Tangen

Andelen netto driftsutgifter fordeler seg slik mellom tjenesteområdene f or 2017:

Frøya
2016

Frøya
2017

Hitra Vikna
Kostra
gr.3

Sør-
Tr.lag

Landet

Brutto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter

3,4 % 8,6 % 4,4 % 6,8 % 2,2 % 3,7 % 3,2 %

Netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter

2,3 % 8,8 % 2,1 % 5,6 % 2,5 % 4,6 % 3,8 %

0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %

10,0 %

Driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter
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Administrasjon og styring 10,9 %

Barnehage 14,1 %

Grunnskoleopplæring 23,5 %

Helse og omsorg 37,6 %

Sosialtjenester 0,6 %

Barnevern 2,7 %

Vann, avløp, renovasjon og avfall
-2,2 %

Fysisk planlegging, kulturminner,
natur og nærmiljø 1,6 %

Kultur 6,2 %

Kirke 0,9 %

Samferdsel 1,7 %

Bolig -0,2 %

Næring 0,4 %

Brann og ulykkesvern 2,2 %
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Frøya 2013 2014 2015 2016 2017

Administrasjon og styring 15,1 17,3 12,6 11,4 10,9
Barnehage 11,7 14 15,2 14,1 14,1

Grunnskoleopplæring 25 23,1 23,3 23,9 23,5
Helse og omsorg 38 40,7 33,4 36,2 37,6
Sosialtjenester 1,4 1,7 0,9 2 0,6

Barne vern 2,5 2,5 3,3 3,3 2,7
Vann, avløp, renovasjon og avfall - 2,4 - 0,8 - 0,7 - 1 - 2,2

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 0 0,3 0,6 1 1,6
Kultur 3,9 5,3 6,4 5,8 6,2
Kirke 1,3 1,2 1,2 0,8 0,9

Samferdsel 1,1 1 1,2 1,2 1,7
Bolig - 0,6 - 4 0,2 - 0,2 - 0,2

Næring - 0,3 0,8 0,3 0,7 0,4
Brann og ulykkesvern 1,8 1,8 2 2 2,2

Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 75,2 % av netto driftsutgifter i 2017.

Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe
For å si noe om hvordan en kommun e 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
al deren 6 - 15 år.

**Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigert for utgiftsbehov så bruker Frøya mest til administrasjon og styring.

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

2014 7 974 5 687 5 127 5 859 4 191 4 010

2015 6 149 5 474 5 317 5 596 4 204 4 027

2016 5 938 5 731 5 642 5 848 4 183 4 129

2017 6 445 5 830 5 805 6 051 4 211 4 254
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Administrasjon og styring - netto driftsutgifter
pr. innbygger**
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**Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigert for utgiftsbehov så brukte Frøya mest til barnehage i 2017.

**Graf e r justert med utgiftsbehov

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

2014 8 138 7 587 8 279 8 547 7 982 7 890

2015 8 801 6 977 9 255 8 328 7 856 7 869

2016 8 642 7 644 7 959 8 663 8 195 8 125

2017 9 225 8 595 7 939 8 843 8 531 8 356
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Barnehage - netto driftsutgifter pr. innbygger**

Frøya Hitra Vikna
Kostragruppe

03
Sør-

Trøndelag
Landet

2014 79 281 89 326 71 900 92 684 78 162 80 836

2015 85 228 88 617 76 938 93 310 79 601 82 056

2016 87 582 94 665 81 672 96 590 80 725 83 473

2017 88 446 105 548 85 251 98 892 82 854 85 583
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**Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigert for utgiftsbehov så brukte Frøya mest til kommunehelse i 2017.

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

2014 3 196 2 894 2 429 3 019 2 450 2 290

2015 2 652 2 888 2 423 3 052 2 466 2 353

2016 3 303 3 203 2 604 3 221 2 607 2 516

2017 3 758 3 091 2 647 3 398 2 767 2 605
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Kommunehelse - netto driftsutgifter pr.
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Frøya Hitra Vikna
Kostragruppe

03
Sør-Trøndelag Landet

2014 14 660 14 543 15 376 18 291 15 940 16 898

2015 13 026 12 371 14 645 16 918 14 546 15 701

2016 14 587 12 382 14 184 17 617 15 065 16 522

2017 15 847 14 308 13 775 18 527 15 969 17 211
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**Graf er justert med utgiftsbehov

Årsaken til bokført inntekt i 2017 er at integreringstilskuddet ble avsatt på fond og ikke brukt i 2017.
Tilskuddet vil bli brukt i 2018.

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya Hitra Vikna
Kostragruppe

3
Sør-

Trøndelag
Landet

2014 1 553 421 3 069 2 752 2 634 2 548

2015 880 -335 2 949 2 847 2 601 2 617

2016 595 -604 2 293 2 574 2 805 2 793

2017 -967 1 881 2 966 2 838 2 744 2 932
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Frøya Hitra Vikna
Kostragruppe

3
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Landet

2015 7 442 8 221 6 177 8 197 6 653 6 451

2016 8 335 10 222 6 536 9 326 7 473 6 879

2017 7 539 7 742 6 090 9 780 9 353 7 973
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Frøya kommune prioriterer relativt mye mer til kultur og idrett sammenlignet med resten.

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya bruker en god del mindre til kirke sammenlignet med resten av gruppen.

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3
Sør-

Trøndelag
Landet

2014 2 900 2 730 1 161 2 721 2 161 2 016

2015 3 603 2 932 1 250 2 849 2 135 2 044

2016 3 461 2 960 1 102 2 827 2 185 2 154

2017 3 768 2 823 1 300 2 955 2 397 2 291
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**Graf er justert med utgiftsbehov

Tabellen viser at Frøya prioriterte en god del mer til plan, kulturminner, natur og miljø i 2017.

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Trøndelag Landet

2014 150 392 764 776 662 619

2015 354 383 195 740 632 605

2016 597 408 284 905 650 639

2017 1 003 769 223 974 674 689
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driftsutgifter pr. innbygger**

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Trøndelag Landet

2014 562 981 86 1 565 864 736

2015 698 1 207 1 854 1 693 733 730

2016 731 1 042 1 976 1 733 783 795
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**Graf er justert med utgiftsbehov

Hitra har den høyeste andelen netto lånegjeld i sammenligningsgruppen. Hitra og Frøya skiller seg
klart ut med den høyeste andelen langsiktig gjeld.

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Trøndelag Landet

2014 973 970 759 1 091 778 734

2015 1 134 1 049 775 1 074 791 743

2016 1 201 1 138 865 1 193 842 781

2017 1 254 1 229 931 1 196 845 794
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Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Netto lånegjeld 139,3 141,9 96,3 81,2 91,3 78,9
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Administrasjon, styring og f ellesutgifter

Grunnlagsdata

Foto: Håvard Holte Os

Frøya
2016

Frøya
2017

Hitra Vikna Landet
Sør-

Tr.lag
Kostragr.

3

Politisk styring 750 720 959 610 404 435 845

Kontroll og revisjon 167 164 188 112 123 110 254

Administrasjon 5 578 5 963 4 991 5 941 3 657 3 460 6 385

Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen
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Frøya kommunes lånegjeld
Kommunen har en av Norges høyeste gjeldsgrader i forhold til inntekt .

I tabellen nedenfor vises status på lånegjeld Pr. 2.tertial 2018:

Fordelingen av lånegjelde n er pr 2.tertial 2018 fordeler seg slik:

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2017 31.08.2018
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 142 700 147 220
Lån til kirkelige formål 6 755 8 659
Startlån 92 821 89 399
Lånegjeld på ko mmunens øvrige tjenesteområder 565 058 712 519 *

Kommunens totale langsiktige gjeld: 801 266 957 797
*Låneopptaket i 2.tertial kommer her frem som lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder.
Etter hvert som midlene blir brukt på VAR og kirkelige form ål vil tabellen reflektere dette.

Handlingsregel
Frøya kommune vedtok i sak k - sak 105/17: « Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler
om nye låneopptak og bufferfond: Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen
betaler inn i å rlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller
nedadgående. For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak
som ikke overstiger 20,5 millioner kr. Frøya kommune vedtar å sette av 2 m illioner kr årlig til
bufferfondet i driftsbudsjettet »

Frøya kommune har pr. dato høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det er en klar fordel at
kommunen nå har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør
er mins t mulig rentesensitiv.

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån og husbankfinansierte
utbyg ginger til ulike brukergrupper som betaler husleie. Husleien dekker kapitalkostnaden for
oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av
tomter og eiendommer.

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).

2013 2014 2015 2016 2017 2018.08
Lånegjeld pr. 01.01. 462 560 597 085 700 098 791 457 775 993 801 266
Avdrag i året -22 277 -26 013 -27 766 -30 964 -30 731 -20 783
Nye låneopptak i året 156 803 129 026 119 125 15 500 56 004 177 314
Lånegjeld pr.31.08.2018 597 085 700 098 791 457 775 993 801 266 957 797
Herav videreutlån -44 872 -66 561 -77 689 -87 944 -92 821 -89 399
Netto lånegjeld 552 213 633 537 713 768 688 049 708 445 868 398
Nto gjeld i % av driftsinnt. 140 165 177 153 147 180
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Rammebudsjettering
Rådmannen har fra budsjettåret 2018 brukt rammebudsjettering, og har i løpet av 2018 oppdate rt
økonomireglementet slik at det gjenspeiler vedtakene
om han dlingsregler og rammebudsjettering.

Startlån
Frøya kommune har de siste årene gjort seg god bruk av
Husbankens virkemidler. Startlånene er ett slikt
virkemiddel. Kommunen låner fra Husbanken og tilbyr
kommunens innbyggere lån til bolig, i henhold til
for skrift om Startlån. Dette sikrer mange tilgang til egen eid bolig og stimulerer til vekst i markedet.

I løpet av det siste året har boligkontoret fått mange søknader om Startlån og tilskudd. Siden oktober
2017 er det delt ut 47 Startlån, med en samlet sum på over 43 millioner kroner. 44 søkere har fått
avslag. Befolkningsvekst og en strengere utlånspraksis fra ordinære banker, øker etterspørselen på
Startlån. Selv om boligkontoret har skjerpet kriteriene for å få Startlån, forventer vi også mange
søknader f or 2019. Videre befolkningsvekst og høyere rente kan føre til at flere blir avhengige av
finansiering gjennom Startlån, for å skaffe eller beholde egen bolig. Derfor anbefales det at
kommunen øker opplåning fra Husbanken, og søker om 25 millioner for 2019. Et økende antall
Startlån gir kommunen noe økende inntekter. For å gi en forutsigbar og god saksbehandling av
Startlån, ønsker kommunen å bruke disse inntektene på ett halvt årsverk til saksbehandling.

Stats budsjettet – utfordringer i kommunesektoren
Ko mmunesektorens frie inntekter vokser med om lag 2,6
milliarder kroner i 2019. Det gir kommunene nesten 1
milliard kroner mer enn den ventede økningen i kostnadene
til demografi og pensjon.

For kommunene begrunnes 200 millioner kroner av veksten i
frie innt ekter med opptrappingsplanen for rusfeltet, 200
millioner kroner med tidlig innsats i skolen og 100 millioner
kroner med opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering. For fylkeskommunene skal 100 millioner
kroner gis til opprusting og fornying av fylkesveinettet.

Punkter fra stats budsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune
Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 92,4
millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene for bolig og fritidseiendom. Den
maksimale satsen reduseres fra 7 til 5 promille, og for bolig skal kommunene bruke formues
grunnlagene for eiendomsskatteformål. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense
skatt egrunnlaget, settes til 30 pst. Av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig.
Endringene skal gjelde fra 2020.
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Frie inntekter og kostnader
Anslaget av regjeringen for frie inntekter til Frøya kommune for 2019 er på 349 140 000 kr. Av dette
er re gjeringens skatteanslag for Frøya på 207 485 000 kr inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke
kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er det gjort et anslag på hvor store
skatteinntektene for 2019 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i
2017. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2019 deretter framskrevet i tråd med veksten i
det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med
fordeling som i 2017.

Rådmannen anser at dette er noe for høyt, og vil følge KS sin prognosemodell, som har et litt lavere
skatteanslag.

Pensjonskostnader 2018
Pensjon er for sykepleiere satt til 19,91%, for medlemmer av Statens pensjonskasse 11,55% og
19,84% for øvrige ansatte. I tillegg kommer ansattes egenandel på 2%. Arbeidsgiveravgiften er på
5,1%

Økonomiske virkninger for Frøya kommune
Øremerkede midler i rammetildelingen:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 780 000 kr
Frivillighetssentral 414 000 kr

Rådmannens prio riteringer i forhold til regjeringens satsninger

Følgende er lagt direkte inn i konsekvensjustert budsjett:
Helsestasjonen: Ny helsesøsterstilling 1 årsverk ( ÅV ) lagt inn i rammeområde ( RO )
helse/mestring
Tilskudd frivilligsentralen, 414 000 kr lagt inn i sin helhet
Lærertetthet : Midlene er gitt fra sentralt hold og er knyttet til økt lærerinnsats for på 1. - 10.
trinn. For Frøya utgjør dette 1, 2 mill ioner kr. og tilsvarer ca 2. 5 ÅV.
Eiendomsskatt: Frøya kommune har vedtatt å utvide eiendomsskatten fra
næ ringseiendommer med «verker og bruk», til generell eiendomsskatt for næringseiendom.

Følgende tiltak er tatt inn i rådmannens forslag:
Rusfeltet:

o Dag og ak tivitetstilbud i Refleks (D alpro) og Varden (Hammern) i sama r beid med
Hitra kommune

o Ungdomskontakt og ambulerende tjenester til målgruppen innføres gradvis i
planperioden

Habilitering: Avsatte midler i investeringsbudsjettet til boliger til gruppen funksjonshemmede
og rus/psykiatri.

Følger av statsbudsjettet og fylkesmannens skjønnstildeling til kommune n
Frøya kommune har hatt en gjennomsnittlig skatteinngang de siste tre årene som er på ca. 151% av
landsgjennomsnittet. Som en følge av dette faller kommunen ut av fylkesmannens skjønnstildelinger
til kommunen, da fylkesmannen har som kriterie at kommunen må ha under 140% skatteinngang av
landsgjennomsnittet for å kvalifisere til å få skjønnsmidler. Kommunen får 3,89 millioner kr i
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veksttilskudd og ca. 1,3 millioner kr i skjønnsmidler for ressurskrevende brukere i 2018. Dette vil falle
ut i 2019 , og kommune n må kompensere med skatteinngang for å dekke opp dette. Kommunen vil
også falle utenfor tildeling av nye skjønnstildelinger i 2019.

Årsverk sutviklingen 201 8 - 201 9

Årsverksramme 2018 rådm. forslag 2018 KST vedtak

TOTAL 409,12 403,12

Forklaringer på år sverksendringene (ÅV)
Kommunestyret vedtok i desember 2017 at rådmanns forslag til årsverksramme skulle reduseres
med 6 ÅV. Dette er utført .

Gjennom året 2018 har følgende stillinger kommet til som følge av vedtak i henhold til KST og HF D. I
tillegg har r ådmann lagt inn selvfinansierte stillinger. Dette utgjør totalt sette en økning i ÅV fra
403,12 til 413,55 og fordeler seg slik:

Ordinære stillinger
- 1 ÅV skjærgårdssykepleier (lå tidligere finansiert via disp.fondet) K - sak 66/18
- 1 ÅV avlastningsboligen (lå for 2017 som en driftspott i budsjettet , nå omgjort til stilling )
- 1 ÅV ved barnehagen Nordskag OPVS og K ST - sak 78/18
- 0, 3 ÅV til Sistranda skole knyttet til 2 - lærer system ved U - trinnet (Orienteringssak HFD

06.10.17)

Selvfinansierende stillinger
- 1 ÅV helsesøster – jfr føringer i statsbudsjettet (kommunen får 780 000 kr i rammetilskudd)
- 1 ÅV Controller – dekkes av inntekter på startlån + prosjekter
- 2, 5 ÅV knyttet til økt lærerinnsats for på 1. - 10. trinn . D ekk es av midler til tidlig innsats fra U -

dir.
- 3,0 ÅV teknisk – VAR stillinger vedtatt i budsjett 2017 .

Totalt antall ÅV i Frøya kommune 2019

Årsverksramme 1.1.2019
Rådmanns forslag til

driftstiltak

1 . 0 Ordfører 1,2

1 . 1 Rådmannen 33,2

2 . 0 Oppvekst 137,96 2, 3

3 . 0 Helse og omsorg 177,95 1

4 . 0 Kultur 9,73

5 . 0 Teknisk 50,76 1

TOTAL 413,55 417,55

Det er gjort flere endringer i organisasjonsstrukturen gjennom året, og ansatte er flyttet mellom
rammeområdene.
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Frøya kommunes frie inntekter

Utgifter og inntekter i planperioden, inkludert vider eførte og nye drifts - og
investeringstiltak

2019 2020 2021 2022
Lønns og sosiale
utgifter

286 772 219 288 119 919 289 178 212 290 173 561

Kjøp av varer og
tjenester

117 023 110 115 794 376 115 796 543 115 798 767

Overføringer fra
kommunen

23 000 168 1 8 000 168 18 000 168 18 000 168

Finansutgifter 77 378 478 80 338 717 82 762 924 83 124 954
SU M U TGIFTER 504 173 975 502 253 180 505 737 847 507 097 450

Salgsinntekter - 69 362 940 - 69 478 940 - 69 478 940 - 69 478 940
Refusjoner - 29 972 145 - 29 972 145 - 29 972 145 - 29 972 145
Overføring til
kommunen

- 348 168 816 - 352 132 021 - 355 616 688 - 356 976 291

Finansinntekter - 56 670 074 - 50 670 074 - 50 670 074 - 50 670 074
Sum inntekter - 504 173 975 - 502 253 180 - 505 737 847 - 507 097 450
Net to u tgift 0 0 0 0

FRØYA Inngang!A1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FRØYA 5014
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)
1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 107 040 112 880 117 135 124 314 125 849 127 078 128 133
Utgiftsutjevningen 20 109 18 282 13 980 16 215 16 359 16 485 16 602
Overgangsordning - INGAR 886 1 626 2 477 -268 - - -
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 745 1 169 1 056 1 194 1 194 780 780
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017) - - -
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester - - - - - - -
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - -
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - -
Storbytilskudd - - - - - - -
Småkommunetillegg - - - - - - -
Distriktstilskudd Sør-Norge 2 478 - - - - - -
Regionsentertilskudd - - - - - -
Veksttilskudd 1 262 1 982 3 899 - - - -
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 500 500 400 200 200 200 200
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 800
Kompensasjon Samhandlingsreformen
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl.
ufrivillig alene kommuner, infrastruktur
og bosetting enslig mindreårige

- - - -

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn 33
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing -
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd 13
Endringer saldert budsjett 2014 - 2017 676 -377
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15) - 283
Sum rammetilsk uten inntektsutj 134 496 136 346 138 993 141 655 143 602 144 543 145 714
"Bykletrekket"
Netto inntektsutjevning -48 066 -83 558 -52 226 -60 346 -61 289 -62 554 -63 114
Sum rammetilskudd 86 430 52 788 86 767 81 309 82 313 81 989 82 600
Rammetilskudd - endring i % -33,0 -38,9 64,4 -6,3 1,2 -0,4 0,7
Skatt på formue og inntekt 215 057 283 114 236 456 256 308 260 921 266 099 270 163
Skatteinntekter - endring i % 70,4 31,65 -16,48 8,40 1,80 1,98 1,53
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 4 275 4 275 4 275 6 600 6 600 6 600 6 600
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 305 762 340 177 327 500 344 200 349 800 354 700 359 400

Sum - endring i % 19,8 11,3 -3,7 5,1 1,6 1,4 1,3

PROGNOSE

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)
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Rådmanns forslag - i nvesteringer
Tabell 3: Kostnadsoverslag investeringstiltak i planperioden:

s = selvkost , e = behandles i egen sak i 2019 ikke summert

Prosjekt
nr PROSJEKT 2019 2020 2021 2022

VANNFORSYNING:
Nytt Nytt høydebasseng Sistranda s 10000 5000
551375 Nytt høydebasseng Bergheia s 9000
551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva s 10000
551440 Løpende investeringer vannledninger s 2000 2000 2000 2000
551364 Vannforsyning Sistranda -Nordskaget s 8000

Nytt Utvendig rehab. Høydebasseng s 1200
Nytt Innkjøp vannmålere s 500 500 500 500
Nytt Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger s 2200 2200 2200
Nytt Oppgradering/utskifting - vannkummer s 800 800 800 800

AVLØP
557001 Løpende investeringer kommunale avløp s 1500 1500 1500 1500
551456 Sanering og oppgradering avløp - Nordskag s 4000
551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda-Hamarvik-Flatval s 10000 15000
551377 Opprydding komm. avløps-og overvannsledn. s 1200
551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 s 500 4500

Nytt Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula s 6500
Nytt Opprydding spredt avløp Valen s 2500
Nytt Opprydding spredt avløp Måsøval s 2500
Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 2 s 4000
Nytt Oppryding spredt avløp Sandvika s 2500
Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik s 500 7500
Nytt Sanering/oppgradering av avløpsanlegg Nesset s 500 6000
Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 1 s 4000

TOTALT VAR 35500 46700 34000 24500
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s = selvkost , e = behandles i egen sak i 2019 ikke summert

BRANN
Nytt Utstyr til branndepotene Sula og Mausund 100
Nytt Ny brannbil 1000

NÆRINGSAREAL/SENTRUMSUTBYGGING
551498 Infrastruktur sentrumsområde 3000 2000

VEIER OG KAIER
551431 Gjetøy bru - Oppgradering til 8t 2300

Nytt Bogøy bru - utbedring 2300
551328 Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500
551352 Kommunale veier 1000 2000 2000
551464 Sistien 800 800

Kommunale kaier og bruer 1500 1500 1500

BYGNINGER
551347 Sistranda skole - Elektrokjel/Varmepumpe 3000
551521 Bygging av kommunaleutleieboliger s 5000
551430 Morgenedagens omsorg e 19375 27500

Nytt/tillegg Varmesentral Mausund oppvekstsenter 2850

RÅDMANNEN
SERVICEKONTORET

Nytt Innkjøp Ipader til politikere og administrasjon 350

BOLIGKONTORET
Nytt Rekrutteringsleiligheter s 8000 3000 3000 3000
Nytt Ombygging gamle helsesenter 8150 8150

OPPVEKST
NABEITA OPPVEKSTSENTER

Nytt Sklie 100

HELSE OG MESTRING
PLO
Nye senger og personløftere 100 100 100 100

Nytt Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser 100 100 100 100
Nytt Løfte- hvilestoler og spisestoler 100 100 100 100
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s = selvkost , e = behandles i egen sak i 2019 ikke summert.

Finansieringen av « M orgendagens omsorg»
Kostnadene på byggingen av dette prosjektet er ikke kjent pr skrivende stund. Det rådmannen har å
forholde seg til er at Rambøll har anslått av det vil koste ca. 300 mi llioner kr eks. merverdiavgift og
Inklusive tomteerverv.

Rådmannen kan synliggjøre dette på to måter i investeringsbudsjettet.

1. Rådmannen kan legge inn den anslåtte kostnaden som Rambøll har anslått, i tillegg til en
liten buffer. Investeringsbudsjettet vi l da bli foreslått med 16 millioner fra fond i 2018, 40
millioner i 2019, 140 millioner i 2020 og 100 millioner i 2021. Det negative med dette er at
da, vil det ikke komme frem Statens finansiering, som er 55% av sykehjemsplassene og 45%
av omsorgsboligene (opp til ca. 3 millioner kr pr boenhet). I tillegg vil det heller ikke belyse at
omsorgsboligenes kostnad skal bæres av beboerne etter selvkost, dvs. at utgiftene
kommunen har til boligene skal bæres av beboerne i form av husleie. Det positive med
denne m etoden vil belyse at kommunes må finansiere hele kostnaden i oppføringsfasen, og
refusjon fra Staten vil skje etter at byggene er ferdigstilt.

2. Rådmannen kan ta ut «selvkostområdene» og trekke fra ca. hva staten finansierer i en slik
utbygning. Rådmannen f oreslår da en slik regnestykke:
127,4 millioner – 55% Statlig finansiering og 168 millioner 45% Statlig finansiering = 57,3
millioner for sykehjemmet og 92,4 millioner for omsorgsboligene. 92,4 millioner anslås til å
være kostnaden med omsorgsboligene som er i utgangspunktet et selkostområdet. Frøya

BAM
Under
planlegg
ing

Nye boliger - Målgruppen er personer med aktiv
rusavhengighet s 5000

Under
planlegg
ing

Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med X ant boenheter
m/ base for ungdom/unge voksen med særskilt behov .

s
5000

Under
planlegg
ing

Nybygg omsorgsboliger - Målgruppen er personer med
langvarig utfordringer innen rus og/eller psykisk lidelser

s
5000

KULTUR OG IDRETT
Svømmehall 5500 11000
Gjøre bygdetunet funksjonelt 300 200

DEN NORSKE KIRKE
Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke 100
Oppgradering av Sula kapell 243
Oppgradering av gravplasser 570

2019 2020 2021 2022
Sum selvkost utenom VAR 18000 8000 8000 3000
Morgendagens omsorg 19375 27500 0 0
Sum øvrige investeringer uten VAR 25970 32700 4543 2300
Sum VAR 35500 46700 34000 24500
Sum totale investeringer 98845 114900 46543 29800



Budsjett 2019 Økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 side 30

kommune har ca. 20 millioner kr fra «de grønne konsesjonene» som vi skal bruke på
prosjektet, 57,3 millioner – 20 millioner = 37,5 millioner kr som vil være kommunens
rentebærende lånesum som direkte vil påvirke kommunes driftsbudsjett.

I tillegg er 16 millioner lagt til som skal gå til tomteerverv, annen prosjekteringskostnader og
andre uforutsette utgifter. (Har tatt utgangspunkt i de økonomiske vurderingene som
Rambøll gjorde i forbindelse med tomtevalget).

Rådmann har fulgt samme metode som 2018 og valgt alternativ 2 for å synliggjøre den direkte
driftspåvirkingen i utbyggingen.

I byggeperioden vil det være fornuftig å ha et byggelån, som det normalt kun betales renter på, til
bygget er ferdig. Kommunen vil tegne en betalingsavtale med entreprenør, når dette er klart.
Kapitalbehovet er derfor på dette tidspunkt u sikkert i forhold til når man trenger kapital og hvor mye.

Rådmannen ønsker å komme tilbake på dette i en egen sak, der dette beskrives på en grund ig måte.

Rådmannen anser det også som naturlig i en slik sak å se på hvordan virkningen av kommunens drift
vil være hvis kommunen bruker egne oppsparte midler på deler av investeringen i dette prosjektet.

Fjærevandring på M ausund
Foto: H åvard H OS
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Fel les innsats for en bedre kommune

Dette kapittelet handler om hvilke satsinger rådmannen ønsker å prioritere for kommunes
virksomheter for å møte utfordringer, søke løsninger og oppnå mål de nærmeste årene.

D igitalisering:
I kommuneplanens samfunnsdel e r et av målene at Frøya kommen skal være en profesjonell og
moderne tjenesteleverandør, og et av tiltakene for å nå dette målet er å benytte tidsriktige digitale
tjenester. Utviklingen på området digitalisering går fort og det er utfordrende å henge med på denne
utviklingen. Digitalisering av tjenester kan settes opp i tre punkter:

Digital kundeopplevelse - Digital tjenesteproduksjon - Digital samhandling

For å være en digital virksomhet eller organisasjon må man ha på plass alle tre punktene. Frøya
kommune har i løpet av de siste to årene digitalisert flere av tjenestene mot innbyggerne.
Barnehagene, skolene + SFO, Servicesenteret inkludert Startlån og bostøtte er nå tjenester som man
nå kan søke om digitalt. Helse - og omsorgstjenestene er satt på vent da de t har vært knyttet
utfordringer rundt sikker sending av helseopplysninger via den digitale løsningen vi har i dag.

Prioritert område i 2019 vil være å få fulldigitalisert arbeidsprosessene rundt de allerede digitale
søknadsskjemaene samt få på plass SvarIn n og eSignering. Det vil settes et trykk på for å få
digitalisert alle søknadsskjema på teknisk og innføring av eByggesak eller tilsvarende løsning.

Prioritering og satsingen på de digitale kanalene inn og ut av kommunen vil fortsatt opprettholdes.
Frøya kommune bør fra 2019 følge opp disse områdene, jf. Digitaliseringsrundskrivet kommunal - og
moderniseringsdepartementet:

Digitalisering av tjenester i Frøya kommune vil utløse et større behov for å heve den digitale
kompetansen for kommunalt ansatte i alle ledd. For å oppnå alle punktene i digitalt førstevalg må
man ha felles forståelse for at digitalisering ikke bare er å få digitale skjema, men også få digitalisert
hele arbeid sprosessen bak disse skjemaene.

Frøya kommune vil satse på å få digitalisert fler e og flere tjenester, men ønsker også da å få
digitalisert arbeidsprosessene bak inngangsporten for de digitale tjenestene. Prioritert område vil på
kort sikt være tekniske tjenester som byggesak. På sikt vil all digitalisering frigjøre tid for
virksomhete ne samt endre arbeidsprosessene.

Digitalisering i skolen
For å styrke elevens digitale ferdigheter vedtok Frøya kommunestyre å innføre nettbrett i 2018 for
alle trinn i grunnskolen. Som en følge av dette er det utarbeides en strategi for hvordan jobbe med
digitale ferdigheter innenfor barnehage og skole. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale
verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og
behandle informasjon, skape digitale produkter og komm unisere. Digitale ferdigheter innebærer
også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.
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Rådmannens internkontroll og personvern (GDPR)
Rådmannen har i 2018 hatt stort fokus på internkontroll og personvern . Internkontroll inngår som en
sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen når mål,
overholder, lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge styringssvikt,
feil og mangler. Det arbeid es derfor med målekart, som presentert for formannskapet.

Rådmannen vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter:

Implementere rådmannens interkontroll system basert på KS sitt forslag
Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på
rammeområdene
Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS)
Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS

Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og følge opp den interne kontrollen for sine
tjenesteområ der i samsvar med delegerte fullmakter.

Morgendagens omsorg – morgendagens tjenester
I første halvdel av 2018 ble det ferdigstilt et «mulighetsstudie», som beskriver arealbehov og
tjenestefunksjoner som skal inn i det nye helsehuset og omsorgsboligene på Bekken på Sistranda.
Dette har dannet utgangspunkt for investeringstilskuddet fra Husbanken, som innvilget Frøya
kommune på kr. 127 610 000, - til byggeformålet.

Kjøp av tomteareal for utbygging av helsehus og omsorgsboliger er nå gjennomført. I september
2 017 ble delreguleringsplan for Bekken politisk vedtatt. Det er høsten 2018 gjennomført en
prekvalifisering til en arkitektkonkurranse hvor tre arkitekter skal levere løsningsforslag for
bedømmelse. Det skal også medfølge et pristilbud på videre prosjekteri ng som utgangspunkt for
kontraktsforhandlinger med arkitekt. Dette arbeidet sluttføres i årsskiftet 2018/2019.

Utarbeide lse av anbud for totalentreprise med samspillsfase vil skje våren 2019, og totalentreprenør
forventes å være på plass før sommeren 2019. I følge prosjektets handlingsplan settes byggestart til
høsten 2019, og ferdigstillelse av byggene våren 2021.

Like sto rt som byggeprosjektet er i satsingen, er omstillingsprosessene som pågår innen alle
tjenesteområdene i helse og mestring. Nye måter å jobbe på, andre arbeidstidsordninger - dreining av
fokus mot hverdagsrehabilitering og mestring er store prosesser som kre ver tid og engasjement i
årene som kommer. Dette skal håndteres samtidig som tjenesteområdene får nye oppgaver tillagt
seg. Det jobbes med å få til en helhetlig tjenesteutøvelse for framtida, hvor tverrfaglig samhandling
og samarbeid mellom faggrupper og a vdelinger er viktig. Kompetansemobilisering er et tema det
jobbes mye med, og som videreføres i 2019. Det er også tilsatt en prosjektleder som har ansvar for
utvikling av velferdsteknologiske løsninger. Det igangsettes i 2018 et pilotprosjekt som omfatter
utprøving av teknologiske løsninger i hjemmetjenestene (pleie og omsorg og bo - aktivitet og
miljøtjenesten)



Budsjett 2019 Økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 side 33

Kompetanseutvikling
For å møte morgendagens tjenester er etter - og videreutdanning av ansatte er et satsningsområde
for hele kommunen. Stadig nye tilførte oppgaver og nye retningslinjer gjør at det stilles stadig høyre
krav til ansatte. Dette ser man spesielt innen prosjektet morgendagens omsorg, men også innen
brannvern, kompetansekrav hos lærere etc. Lederutdanning er også etterspurt og aktuelt i en
moderne kommune. Kompetanseutvikling av ansatte er derfor hyperaktuelt innen alle
rammeområdene. Rådmann foreslår derfor å avsette et fond til kompetanseheving som
virksomhetene kan søke om midler fra.

Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling
På ve rdensbasis havner det ca 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år (WWF). Marin forsøpling har
sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrømmene på tvers av landegrensene.
Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget a v problemet er økende.

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv for
konstant fare. Plast utgjør omkring 75 - 90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som er mest
problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid, op ptil flere hundre år. H avstrømmene gjør at
Frøya er en av de plassene i Norge som blir hardest rammet av flytavfallet.

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene begrenser
seg ik ke bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på Frøya har satt seg fast i
garnrester og tauverk og er funnet dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor og
bygger reder av plast.

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 5 mm.
Plast nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til mikroplast.

Frøya kommune har strategier og tiltaksplan mot marin forsøpling, dette ble vedtatt i f ormann skapet
(17/2043). Planen la vekt på:

Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge
Miljøuke med foredrag og aktiviteter
Strandryddedagen fortsetter og utvides
Holdningsskapende arbeid mot husholdninger og
næringsliv

For å videreføre arbeidet fores lås det også å arrangere Miljøuka
2019, hvor man viderefører gode arrangementer fra 2018, samt
videreutvikler, spisser og finner nye samarbeidspartnere for 2019.
Spesielt næringsliv og handelsstand er ønskelig å engasjere.
Arrangementene bør tilpasses den målgruppen man ønsker å nå. Foto: Øyvor Helstad

Arbeidet med å innføre Grønt flagg i alle skoler og barnehager fortsetter. Dette ved å tilby
nettverkssamlinger, kurs og opplæring av ansatte.

Ungdom som fikk tildelt sommerjobb for ungdom på Mausund feltst asjon var fornøyde.
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Sykefravær/ NED prosjektet/arbeidstidsordninger
Minst én av ti arbeidstakere på landsbasis er borte fra jobben hver dag. Konsekvensene er kjent,
s ykefravær k oster samfunnet 22 mrd. og kommunesektoren 11,5 mrd. årlig!

For å minske syk efraværet i Frøya kommune er det nå startet opp et lokalt NED prosjekt. Dette skal
som teksten sier få NED sykefraværet. Det gjøres en ekstra innsats mot de ansatte som er
langtidssykemeldte og de ansatte som har et mønster med gjentakende sykemeldinger/sy kefravær.
Opplegget som tilbys i prosjektet vil inkludere trening, kurs i belastningsmestring, BraMat kurs og
k urs i fysisk aktivitet/treningslære. Dette foregår i frisklivssentralen. De ansatte vil også følges opp
med samtaler om spesielle utfordringer om nødvendig.

R ådmann har stor tro på prosjektet, da erfaring viser at bare ved å jobbe med sykefraværet aktivt,
går sykefraværsprosenten ned. Rådmann ønsker derfor å videreføre en prosjektstilling som jobber
mot denne satsingen, og samtidig støtter lederne i prosessene som omhandler omstilling og nye
arbeidstidsordninger.

Budsjettkontroll/ Internkontroll
Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå er svært viktig. Som en følge av de n tette økonomiske
oppfølgingen sommer og høst 2018, er en tettere oppfølging av økonomien på virksomhetsnivå viktig
for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og
økonomien. Frøya kommune har en flat struktur , der vir ksomhetslederne har både personal,
administrasjon og økonomiansvaret. Rådmannen anser det å støtte dem i å følge opp økonomi og
regnskap som en prioritert oppgave i tiden fremover. Derfor har rådmann opprettet en stilling som
Controller som vil ha hovedtyn gden av oppgavene rettet mot virksomhetslederne, støtte og
oppfølging av budsjettet som hovedfokus. Økonomiavdeling vil i tillegg øke støtten til de tekniske
virksomhetene, i form av tettere oppfølging av investeringsprosjektene.

Ansatteboliger - rekrutter ingsleiligheter
Frøya kommune er en stor arbeidsgiver, i en rekrutteringsprosess ønsker nyansatte som blir
rekruttert utenfra et sted å bo i en første fase av arbeidsforholdet. Boligmarkedet på Frøya er
«vanskelig» dvs at det er vanskelig å få leie til det te formålet. I denne forbindelse foreslår rådmannen
i investeringsbudsjettet å anskaffe «rekrutteringsleiligheter». Dette vil være kjøpte leiligheter i
eksisterende eller planlagte utbyggingsprosjekter som kan leies ut til nye ansatte som en del av
rekrutt eringsstrategien. Leilighetene leies ut til nye arbeidstaker i ett år, og de kan da f.eks. selges til
vedkommende etter ett år hvis det er ønskelig. Rådmannen foreslår innkjøp av tre slike leiligheter i
2019, og en til i hvert år i økonomiperioden.

2013 2014 2015 2016 2017 Pr.30.09.2018

Egenmelding 1 - 16 dg 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 1,4 %

Sykmelding 1 – 16 dg 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,7 %

Sykmelding 17 – 56 dg 1,5 % 1 ,6 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,4 %

Sykmelding o/56 dag 5,2 % 4,9 % 6,9 % 4,6 % 5,2 % 4,7 %

TOTALT FRAVÆR 8,8 % 8,5 % 10,6 % 8,3 % 9,4 % 8,1 %
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Ombyggi ng av gamle helsesenter
Ombyggingen omfatter total renovering av det gamle legesentret, samt kjeller i hovedbygget. Nytt
areal skal brukes til kontorer og dagsenter for BAM, kantine ansatte og museum i kjellerbygget.

Valgåret 2019
2019 er kommunevalg. Råd mann foreslår å avsette kr 300 000 til valggjennomføringen i
driftsbudsjettet og kr 350 000 til investeringer av IPAD til alle nye politiske representanter

Felles satsning, h else og mestring
Med en kommune som vokser hurtig er det en utfordring å levere tj enester til innbyggerne innenfor
den samme rammen hvert år. Rammeområdet er i gang med å se på sin drift og vurdere om det er
andre måte å drive tjenestene på, slik at en kan effektivisere og levere flere og bedre tjenester til
samme pris.

Justere opp dri ftsposter /senke inntektskrav
Ko mpetanseheving
Rus/psykisk helse . Gradvis opptrapping gjennom planperioden

o Ungdomskontakt , b oligtjeneste/ambulerende team
o Dag /jobb tilbud på Varden og Refleks til gruppen rus/psykisk helse

Videreføre satsing på senger /stoler o g med isin tekn isk utstyr
Økning bidrag til livsopphold kommunale tjenester i NAV
Boliger til

o Ungdommer med habiliteringsbehov /funksjonshemmede
o Gruppen rus /psykisk helse

Refusjon ressurskrevende brukere
Som følge av innstramming rundt regler for refusjon til denne brukergruppen, som hadde en virkning
på ca 9 mill ioner , har rådmann for 2019 budsjettert i tråd med nye beregninger etter føringer fra
kommunens revisor

Felles satsing, k ultur
Rammeområdet satser på følgende tiltak i 2019

Reduksjon driftsbudsjet t Frøya kulturhus
Lørdagsåpent, vikarer og sommervikarer for Frøya bibliotek
Sommerjobb for ungdom økning
Rehabilitering svømmehallen
Gjøre bygdetunet funksjonelt
Rehabilitering av museet i kjeller i Herredshuset

Felles satsing, o ppvekst
Rammeområdets s atsing er å følge sentralt holds satsing på økt lærerinnsats for på 1. - 10.
trinn. For Frøya utgjør overføringen ca 1, 2 mill ioner kr. og tilsvarer ca 2. 5 ÅV .
I tillegg er det en stor satsing på digitalisering og implementering av læringsbrett ved alle
sk olene.
Newton marinrom vil fra høsten 2018 start opp undervisning for mellomtrinnet med en
modul med vekt på det marine - rommet og miljøet. Det er planlagt to ny moduler i 2019 - vår
og høst.
Naustprosjektet er startet opp med en gruppe på 5 elever for høst 2018. For høsten 2019 er
det planlagt med to grupper med til sammen 10 - 12 elever.
Som følge av lærenormen og to - lærersystem på mellomtrinnet foreslås 2 lærerstillinger fra
høsten 2019.
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Innføringen av Grønt flagg på hele rammeområdet fortsetter.
F or Dyrøy er det lagt inn en ny stilling som pedagogisk leder i 2020, en ny stilling som
barnehagelærer fra 2021 og ny assisten/fagarbeiderstilling i 2022.
Ny barnehage og rehabilitert oppvekstsentre ved Dyrøy. Ferdigdato medio des 2019 .
Kommunestyret ga i sak K - 59/17 av 01.06.17, ved behandling av skolebruksplanen,
rådmannen i oppdrag å utrede 1 - 4 skole med barnehage på Sistranda. Funksjonsanalyse ble
vedtatt i KST - sak 62/18 . Formannskapet vedtok i sak 125/18 å utrede et
skisseprosjekt/mulighetsstudie fo r 1. - 7. skole ved Sistranda skole. Eggen Arkitekter har fått i
oppdrag å utrede skisseprosjektet/mulighetsstudien. Rapport forventes medio november
2018 og behandles i politisk i november/desember 2018.

Felles satsing, t eknisk
Implementere ny organ isasjonsstruktur
Reduksjon av innte ktskrav byggesaksbehandling, kart og oppmåling
Økning av driftsbudsjett - kommunale eiendomsgebyr, renovasjon og energi i egne bygg og
renholds artikler
Plan og byggesaksbehandler august - desember 2019
Videreføre miljø uka
VAR - området

o Sluttføre allerede vedtatte prosjekt
o Utskifting av diverse kummer og PVC ledninger, rehab. Høydebasseng, innkjøp av

vannmålere
o Sanering /oppgradering avløpsanlegg Sula

Utstyr til branndeponiene Sula og Mausund
Kommunale kaier og bruer
Ny gra vplass på Nordhammarvika

Den norske kirke
Oppgradering av gravplasser

Tabell nye satsinger , som ligger i rådmannens forslag:
Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022

Kompetanseheving (disposisjonsfond) 1 000 000
Oppfylling av fond for ressurskrevende
(disp osisjonsfond)

5 000 000

Gratis SFO Nordskag oppvekstsenter 116 000
Leasing ipad for skolen (disposisjonsfond) 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
2 lærerstillinger Sistranda skole 539 300 1 289 630 1 289 630 1 289 630
Newton rommet 61 560 61 560 61 560 61 560
Naust - prosjektet 332 020 341 170 349 199 357 285
Ny assistent/fagarbeider Dyrøy 528 733
Ny barnehagelærer Dyrøy 594 195 610 561
Ny pedagogisk leder Dyrøy 579 088 594 195 610 561
Økning bidrag livsopphold 500 000 500 000 500 00 0 500 000
Nytt 0,4 årsverk + aktivitetstilbud knyttet
til enkeltvedtak på helse/omsorgstjenester

465 788 478 377 490 966 503 555

Nytt 0,6 årsverk Miljøterapeut i bolig og
ambulant tjeneste

103 229 167 432 396 550 409 139

Ungdomskontakt 113 300 226 600 333 605 660 916
Økning av driftsbudsjettet PLO 1 877 580 1 877 580 1 877 580 1 877 580
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Korrigert driftsbudsjett Kulturhuset 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sommerjobb for ungdom (økning) 125 889 220 305 314 722 390 255
Sommerjobbvikarer biblio teket 28 326 28 326 28 326 28 326
Lørdagsåpent bibliotek 53 504 53 504 53 504 53 504
Kommunale eiendomsgebyrer 1 026 000 1 026 000 1 026 000 1 026 000
Miljøuka 153 900
Senkning av inntektskrav –
byggesaksbehandling

500 000 500 000 500 000 500 000

R eduksjon av inntektskrav – Kart og
oppmåling

500 000 500 000 500 000 500 000

Økning av budsjett på renholds artikler 230 850 230 850 230 850 230 850
Plan og byggesaksbehandler aug – des
2019

273 260

Sum virkning unntatt disposisjonsfond 8 000 5 06 9 080 422 10 140 822 11 138 455
Sum bruk av disposisjonsfond 7 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

T iltak som tidligere er vedtatt og som er tatt med i budsjettet i 2019
Navn på tiltak Kostnad Administrator

Reserverte tilleggsbevilgninger 450 00 0 1100 Rådmann
Tolketjenester 200 000 1100 Rådmann
Ungt entreprenørskap 40 000 2000 Admin Oppvekst
Tilskudd næringsforeningen 275 000 1120 SU
Anskaffelser IKT (fra disposisjonsfond) 1 000 000 1102 IKT
Norskopplæring arbeidsinnvandrere 125 000 1100 Råd mann
AquaNor 50 000 1120 SU
Trepartssamarbeidet 50 000 1120 SU
Yrkesmessen 20 000 1101 Økonomi
Frøyapakken - diverse rekrutteringstiltak 450 000 1100 Rådmann
Øylekene 30 000 4100 Kultur
MOT – Sistranda skole 235 214 2500 Sistranda skole
Sommerjobb for ungdom 300 000 4102 Frivillighetssentralen
Festivalstøtte 310 000 4100 Kultur
Frøya idrettspark 100 000 4100 Kultur
Idrettsrådet 20 000 4100 Kultur
Trøndersk kystkompetanse AS 250 000 4100 Kultur
Trøndersk matfestival – OJ 80 000 4100 Kultur
Akti v forvaltning marine ressurser 200 000 1120 SU
Husleie helhetlig idrettspark (fra disposisjonsfond) 300 000 3110 Frisklivskoordinator
Tilskudd ungdomsrådet 20 000 4100 Kultur
Hjem for en 50 - lapp 30 000 4102 Frivillighetssentralen
Hjem for en 100 - lapp 70 000 4102 Frivillighetssentralen
Gratis halleie 560 000 4100 kultur
Stiftelsen Halten 20 000 4100 Kultur
Drift av Hvite biler 30 000 5400 Brann
Eldres dag 25 000 1000 Folkevalgte
Stilling oppfølging av sykefravær 60% (selvfinansierende) 393 188 1100 Rådmann
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Skolefrokost 212 000 3404 Institusjonskjøkken
Skolefrukt 230 000 2000 Admin Oppvekst
Vikarbudsjett oppvekst 500 000 2000 Admin Oppvekst
Storforeldremøte 90 000 2000 Admin Oppvekst
Driftsfond til vedlikehold av kommunale bygg (fra
disposisjons fond)

2 000 000 5110 Drift og kommunalteknikk

Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai 75 000 1100 Rådmann
Støtte til Tour de Frøya / Mathall 25 000 1100 Rådmann
Titranspelet 250 000 4100 Kultur
Kriseteam 50 000 3000 Admin Helse og Mestring
Ruskontr akter 50 000 3000 Admin Helse og Mestring
SiO samarbeidet - sengepost 1 869 000 3400 PLO
SiO samarbeidet - legevakt 1 936 000 3106 Legevakt

Sum virkning unntatt disposisjonsfond og
selvfinansierende

9 227 214

Sum bruk av disposisjonsfond 3 300 000
Sum selvfinansierende 393 188

Gebisskasting. Foto: Frøya.no
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R ammeområde felles tjenester ( Rådmann)

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

Folkevalgte
Strategi og utvikling
Økonomi med personal og IKT
Servicesenter med boligkontor
Tilli tsvalgte
Lærlinger

Folkevalgte
Rådmannen og de folkevalgte er i prosess for se på den politiske
str ukturen for kommunen. En arbeidsgruppe skal jobbe frem et forslag som skal behandles første
halvår 2019, og eventuelt implementeres etter kommunevalget høs ten 2019.

Strategi og utvikling
Rådmannen har i 2018 vært i en endringsprosess for virksomheten Strategi og utvikling. Som en følge
av dette har virksomhetens oppgaver og ansatte endret seg. Noen rådgivere er flyttet ut til sine
respektive rammeområder. Pr osessen er ikke avsluttet, og i løpet av 2019 vil fortsette prosessen med
å evaluere virksomhetens plass i organisasjonen.

Økonomiavdelingen
Økonomiavdeling består av økonomi /regnskap , personalsjef og IKT. Avdelingen har ansvaret for
regnskapsføringen, fak tureringen og lønnskjøringen for kommunen. I tillegg har avdelingen ansvaret
for å støtte virksomhet slederne i deres økonomiarbeid samt å følge opp anskaffelser og bistå i den
økonomiske oppfølgingen av investeringsprosjektene. Dette vil bli høyt prioriter t i 2019.

I KT avdelingen
IKT har ansvaret for at kommunens IKT drift og «hardware». A vdelingen ønsker å knytte til seg en
lærling til, slik at kommunen ha r to lærlinger på dette området, slik at en lærling alltid er i
utdanningsløp. IKT avdelingen jobber t ett sammen med virksomhetene på alle områder ift
digitalisering. Et viktig fokus for 2019 blir å få på plass digital nettverksstruktur i kommunen.

Servicesenter et
Servicesenteret i Frøya kommune består i dag av arkivtjenesten, boligkontoret, politisk sek retariat og
selve servicekontoret. Alle de tjenestene som tilhører Servicesenteret som er kommunale er nå
digitalisert, med unntak av de hvor man må oppgi helseopplysninger.

Servicesenteret har en moderne kommunikasjonsløsning som ivaretar de digitale kan alene like godt
som personlig oppmøte og kontakt via telefon. Trenden for henvendelser inn til Frøya kommune de
senere år er at antall telefoner inn til Servicesenteret nå ligger på mellom 50 og 100 forskjellige
henvendelser pr dag, kontra 150 - 200 for noen år siden. Derimot så har antall henvendelser på e - post
tatt seg opp kraftig. Antall henvendelser via facebooksiden til kommunen er også økende.

Servicesenteret har satt seg mål for servicegraden for besvarelse av henvendelser til enhver tid og
gjør sitt y tterste for å opprettholde dette som et minimum også i tiden fremover.
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Arkivtjenesten har daglig og ukentlig kontroll med all elektronisk arkivering i Frøya kommune og
bistår også med kontroll av elektroniske utsendelser fra fagsystemer.

Den stadige overga ngen fra manuelle prosesser til digitalisering og digitale skjema og
arbeidsprosesser letter virksomhetene, men øker arbeidsmengden for arkivtjenesten, men da i et
kontroll - og kvalitetshensyn.

Innføring av flere digitale tjenester inn mot bl.a. hjemmeside og ivaretakelse av informasjonen som
ligger digitalt vil være en større og større utfordring fremover både når det gjelder kompetanse og
ressurs. Derfor er det veldig viktig å få automatisert/digitalisert flere og flere arbeidsprosesser også
for de som jo bbe i virksomheten Servicesenteret.

Kulturskolen. Foto: Ingunn Teigås
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Rammeområde oppvekst

Rammeområdet består av virksomhetene:

Dyrøy oppvekstsenter
Frøya kulturskole
Mausund oppvekstsenter
Nabeita oppvekstsenter
Nesset barnehage
No rdskag oppvekstsenter
Sistranda barne - og ungdomsskole
Sørburøy skole
Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten

Rammeområdet samarbeider i tillegg med:

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillfjord der Hitra er
vertskommune
Ra bben barnehage (privat 4 - avdelinger)
Sistranda Kystbarnehage (privat 4 - avdelinger)

Mål for tjenestene
Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015 - 2027 og
politisk vedtak, K - sak 106/16, mål for oppvekst 2016 - 2020.

Fokusområ der:

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 hel se 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 ung e på Frøya møter
kompetente voksne på alle arenaer, både
i barnehagen, på skolen og i SFO .

SATSNINGSOMRÅDE: S amfunn, næring og kultur:

Frøya har et kompetansesamfunn preget av
samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og frivilligheten

Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og
nasjonale prøver.
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Kunnskapsgrunnlaget for rammeområdet
Hva sier kunnskapsgrunnlaget om barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole og
Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten ?

Frøya kommune prioriterer tidlig innsats – der begynneropplæringen knyttet til grunnleggende
ferd igheter som lesing, skriving og regning er satt i fokus. Lesing i alle fag er spesielt fokusert.
Oppvekstsektoren er et prioritert satsningsområde for Frøya.

Som tidligere år er Frøya kommune en av de kommunene som bruker mest penger, sett i forhold til
b rutto driftsutgifter, til kommunale musikk - og kulturskoler, per bruker. Hele 26,4 % av elevene i
grunnskolealder fra 6 – 15 år benytter seg av kommunens musikk - og kulturskole. Dette er dobbelt så
mange som nasjonalt nivå på 13,7 %.

Alle bosatte flyktnin ger gjennomgår opplæring som fastsatt i lov, og innholdet i
«introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet viser brukerundersøkelser.

I tillegg viser statistikken for kommunen at:

Frøya kommune ligger blant de kommunene i landet med laveste b rutto d riftsutgifter i
kroner per barn i kommunale barnehager. Sammenlignet med landet og kostragruppa ligger
Frøya henholdsvis kr 11 094 og kr 7 808 lavere – ref tabell under.

Brutto driftsutgifter korrigert
for utgiftsbehov

Frøya
2016

Frøya
2017 Hitra Vikna Landet

Sør -
Tr.lag Kostragr.3

Korrigerte brutto driftsutgifter
i kroner per barn i kommunal

barnehage 172 832 189 461 197 040 174 198 200 555 191 411 197 269

Andel barn med barnehageplass 1 - 5 år er 89,9 %.
79 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage
Frøya og Hitra har den klart høyeste andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold
til alle barn med barnehageplass med henholdsvis 25,6 % og 26,6 %. Landsgjennomsnittet
ligger på 17,3 %. Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn
norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.
Resultatene fra foreldreundersøkelsen for 2017 viser at foreldrene er veldig godt fornøyd
med barnehagene i Frøya. Barnehagene scorer likt eller høyere enn fylkes - og
landsgjennomsnittet på alle indikatorene. 92 av 149 inviterte svarte på undersøkelsen. Dette
tilsvarer en svarprosent på 61,74.
Netto driftsutgifter til grunnskolen av samlede netto dri ftsutgifter korrigert for kostna der
knyttet til skoleskyss og skolebygninger, ligger Frøya kommune litt over landsgjennomsnittet
og under i forhold kommunegruppa – ref tabell under.
I befolkningsprognosene forventes en stor økning i antallet barn i grunnskolealder, og en
stadig større andel av disse vil ha flerspråklig bakgrunn.
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Netto drifts utgifter grunnskole
Frøya
2016

Frøya
2017 Hitra Vikna Landet

Sør -
Tr.lag Kostragr.3

Netto driftsutgifter
grunnskolesektor i prosent av
samlede netto driftsutgifter 23,8 % 23,5 % 25,1 % 25,0 % 22,5 % 22,5 % 22,7 %

Netto driftsutgifter til
grunnskole per innbygger 6 - 15 år 87 582 88 446 105 548 85 251 85 583 82 854 98 892

Driftsutgifter til
undervisningsmateriell per elev i

grunnskolen 2 357 2 670 2 128 1 691 1 486 1 393 2 032
Driftsutgifter til inventar og
utstyr per elev i grunnskolen 1 093 571 867 1 5 69 1 134 916 1 233

Andel elever på ungdomsskolen som mottar spesialundervisning for 2017 er 12,1% mot 14,4
% i 2016. Selv med en nedgang er andelen høy sammenlignet med landet (10,4 %). For
mellomtrinnet er andelen med spesialundervisning 8,8 % mot lande t 9,2 %. Andelen for
barnetrinnet er landets laveste med 4,1 %.
5. kl scorer meget godt for 2017 også når det gjelder Nasjonale prøver i norsk, engelsk og
regning.
Avgangskarakterene og grunnskolepoeng for 2018 på 10. trinn i Frøya er fortsatt lave, målt
m ot resten av Skole - Norge. Imidlertid var eksamenskarakterene for 2018 i matematikk og
engelsk på landsgjennomsnittet.
Antall elever med særskilt norskopplæring er stadig økende fra 16 elever i 2016 til 27 i 2018.
67 % av lærerne i matematikk, engelsk og norsk på ungdomsskolen oppfyller de nye kravene
til fordypning i fagene.
Ifølge Elevundersøkelsen sier en god del av elevene på 10. trinn at de ikke trives godt.
M ange på 1. – 4. trinn får leksehjelp. Frøya er blant de beste i landet med 54 prosent. Snittet
er på 16 prosent.
På 5. – 7. trinn er det færre som får leksehjelp i Frøya enn snittet i Skole - Norge, som er på 30
prosent.
I Frøya får elevene flere timer undervisning i musikkskolen enn i normalkommunen.

Kommunebarometeret 2018 kommentarer

Grunnskolen
Frø ya havner helt i bunnsjiktet på årets tabell i sektoren. Karakterene på 10. trinn i Frøya har vært
veldig svake de siste fire årene, målt mot resten av Skole - Norge.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste
årene. Snittet er nå på 73 prosent. Frafallet på videregående blant elever fra Frøya kommunen er
ganske høyt. Frafallet har gått vesentlig ned fra kullet som startet i 2011, til de som begynte året
etter og ble talt opp i 2017. Andelen som har fullf ørt og bestått har det siste året økt med 4
prosentpoeng.
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Når det gjelder nasjonale prøver ligger 27 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene på laveste
mestringsnivå (av tre). Det er en litt lavere andel enn hva som er normalen i Kommune - Norge . På 8.
trinn ligger 13 prosent av elevene på det nederste mestringsnivået (av fem). De beste kommunene
ligger på 6 prosent. Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste mestringsnivå bli halvert. I Frøya
har 11 prosent ligget på laveste nivå de sist e årene. Snittet er på 5 prosent.

Andelen lærere som oppfyller de nye kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt
nasjonalt. 70 prosent av lærerne som underviser i fagene på barneskolen har minst 30 studiepoeng i
faget. På ungdomsskolen er and elen nå 68 prosent. En betydelig andel av lærerne i barneskolen som
underviser i norsk, engelsk og matte i Frøya kommune, oppfyller ikke de nye kompetansekravene,
ifølge statistikken.

På ungdomsskolen oppfyller 67 prosent av lærerne i matematikk, engelsk o g norsk nye krav til
fordypning i fagene.

Med unntak av 5. - 7. trinn får s vært mange av elevene i grunnskolen i Frøya kommune l eksehjelp.

Barnehagen
Bemanningen i barnehagene i Frøya er litt over middels. Som regel er bemanningen lavere jo større
kommune n blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i Frøya i fjor.

Bemanningen var uendret i fjor i snitt, med 6 barn per voksen i kommunale barnehager og 6,2 barn
per voksen i private barnehager. Bemanningen uttrykkes i barn pe r årsverk.

95 prosent av styrere og ledere har godkjent utdanning, mens 36 prosent av ansatte totalt har
pedagogisk utdanning. Andelen menn som jobber i barnehagene i Frøya er litt dårligere enn
landsgjennomsnittet. De beste ligger på 17 prosent menn.

And elen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er
nå 81 prosent. Det er den høyeste
andelen som er målt. I Frøya går
79 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage,
ifølge tallene. Det er midt på treet
målt mot resten av landet.



Budsjett 2019 Økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 side 45

Frøyaskolen
Forpliktende samarbeid på tvers av skolene gir en bedre skole for alle er vårt mantra. Det å ha en
kultur hvor man tar felles ansvar for elevenes læring er svært viktig. Derfor jobber rammeområdet
iherdig med å ut vikle Frøyaskolen. I denne sammenheng vil det blir jobbet med et fremtidsbilde for
Frøyaskolen hvor vi blant annet skal jobbe og forankre følgende faktorer:

1. Kjennskap til formålet
Ledere og lærere kjenner formålsparagrafen og læreplanens overordna del g odt, og
synliggjør denne forankringa i skolens planverk og aktivitet.
Alle lærere kjenner godt formålet for sine fag, og planlegger elevenes
kompetansebygging grunngitt i formålet både alene og sammen med kolleger.
Skolelederne gjennomfører faglig retta di aloger med lærerne sine, basert på læringsdata
for elevgruppa og skolens og fagenes formål.

2. Kjennskap til progresjonskrav
Lærere og barnehagelærere kjenner godt til hvilke forventninger til grunnkompetanse
det neste skoletrinnet eller skoleslaget har til elevene; barnehagen fram mot skolestart,
småtrinn mot mellomtrinn, mellomtrinn mot ungdomstrinn og ungdomstrinn mot
videregående skole.
Lærere kjenner godt til innhold og faglige krav i kartleggingsprøver, nasjonale prøver og
eksamener som er plassert ved enden av det delløpet der de selv underviser. Lærere i
første og andre klasse kjenner kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digital
kompetanse for småtrinnet. Lærere i tredje og fjerde klasse kjenner kartleggingsprøvene
i egne klassetrinn pluss nasjonale prøver for femte trinn. Lærere i femte til sjuende klasse
kjenner de nasjonale prøvene i åttende trinn. Lærere i åttende til tiende klasse kjenner
kravene i veiledning til muntlig og skriftlig eksamen. Hensikten er å sørge for at
lærerteamene gi r elevene tilstrekkelig øvelse med skriftlige, muntlige, praktiske og
digitale produkter
Skoleledere har en strategi for å sikre at bredden i kompetansemålene i fagene blir
arbeidet med over tid.

3. Ferdighet i å bruke ressurser til elevens beste
Skoleledere disponerer aktivt ressurser i form av undervisningstimer, møtetid,
fagpersoner og innkjøp i tråd med elevdata og utfordringsbilde.
Elever under bekymringsgrensa på kartleggingsprøver, og elever på nivå én på nasjonale
prøver er automatisk elever under fag lig bekymring. Andre elever kan også være under
bekymring på grunn av andre faglige indikasjoner eller atferd. Elever under bekymring
har arbeidsløype som inneholder få, konkrete og målbare tiltak med tidsfrist.
Enkeltlærere og lærerteam som trenger støtte til tiltaksarbeidet i arbeidsløyper og
intensiv opplæring, får tilbud om veiledning basert på råd fra de nasjonale fagsentrene,
PPT og kommunens fagnettverk, og relevant forskning trekkes inn for å styrke den
pedagogiske analysen.
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Målekart for rammeområ de Oppvekst

FokusområdeMåleindikatorer
Resultat Mål

201 6 201 7 201 8 20 19

E
le
ve
r

O
pp
le
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al
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t

Brukertilfredshet
Klassetrinn: 7. 10. 7. 10. 7. 10. 7. 10.
Støtte fra lærerne 4,2 3,6 4,4 3,9 > 4,4 > 4,0 > 4,4 > 4,0
Støtte hjemmefra 4,3 3 ,7 4,3 3,6 > 4,4 > 4,1 > 4,4 > 4,1
Mobbing på skolen 1,3 1,6 1,6 1,4 0 0 0 0
Faglig utfordringer 4,0 4,0 3,7 4,1 > 4,1 > 4,2 > 4,1 > 4,2
Vurdering for læring 3,7 2,8 4,0 3,4 > 4,0 > 4,0 > 4,0 > 4,0

Motivasjon 3,7 3,3 3,9 3,4 > 3,9 > 3,5 > 3 ,9 > 3,5
Trivsel 4,1 3,6 4,1 3,6 > 4,3 > 4,1 > 4,3 > 4,1
Mestring 3,9 3,7 4,1 3,7 > 4,1 > 3,9 > 4,1 > 3,9
Elevdemokrati og elevmedvirkning 3,5 3,0 4,0 3,7 > 4,0 > 4,0 > 4,0 > 4,0

M
ål
tk
va
lit
et

Faglig kvalitet
Andel svømmedyktige etter 4. tri nn 58,25 % - 80 % 100 %
Kartl. digitale ferdigheter 4.trinn, andel
over kritisk grense

72,09

NP regning 5.tr. andel på niva 1 9,4 % 27,3 % 10 % 5 %

NP lesing 5.tr. andel på nivå 1 18,8 % 33,3 % 10 % 5 %

NP engelsk 5. tr. andel på nivå 1 1 8,8 % 23,9 % 10 % 5 %

NP regning 8.tr. andel på niva 1 5,3 % 12,5 % 5 % 3 %

NP lesing 8.tr. andel på nivå 1 10,8 % 2,5 % 5 % 3 %

NP engelsk 8. tr. andel på nivå 1 7,9 % 17,1 % 5 % 3 %

NP lesing 9.tr. andel nivå 1 14,3 % 5,3 % 5 % 3 %

NP r egning 9 tr. andel på nivå 1 15,2 % 2,6 % 5 % 3 %

Sk
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e
-h
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m
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Brukertilfredshet
Informasjon 4,1 4,1 > 4,1 > 4,1
Støtte lærer 4,8 4,7 > 4,8 > 4,7
Trivsel 4,8 4,7 > 4,8 > 4,7
Faglig kvalitet

Medvirkning 4,4 4 > 4,4 > 4
Arbeidsforhold og læring 4,5 4,3 > 4,5 > 4,3
Vurdering for læring 4,3 - > 4,3 -

M
ed
ar
be
id
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e
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Fravær
Samlet fravær 8,1 % 6,3 % < 6,3 %
Langtidsfravær over 56 dg 4,5 % 3,2 % < 3,2 %

Korttidsfravær 0 - 56 dg 3,6 % 3,1 % < 3,1 %

Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 50% 11
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Medarbeidertilfredshet
2016 2018 2020 2022

Oppgavemotivasjon 4,5 4,4 > 4,4 > 4,4

Mestringstro 4,2 4,3 > 4,3 > 4,3

Selvstendighet 4,4 4,2 > 4,2 > 4,2

Bruk av kompetanse 4,4 4,2 > 4,2 > 4,2

Mestringsorientert ledelse 4,2 3,8 > 3,8 > 3,8

Rolleklarhet 4,4 4,1 > 4,1 > 4,1

Relevant kompetanseutvikling 3,5 3,4 > 3,4 > 3,4

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 > 4,4 > 4,4

Mestringsklima 4,4 4,2 > 4,2 > 4,2

Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 > 4,7 > 4,7
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Målekartet tar utgangspunkt i elever, foreldres og medarbeideres målt og opplevd kvalitet. Dataene
er hentet fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver, foreldreundersøkelsen og for ansatte 10 - faktor
un dersøkelsen.

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen legger til grunn nasjonalt gjennomsnittsnivå som
målekriterie, mens for nasjonale prøver er fokuset på å ha færrest antall elever på nivå 1 – uansett
fag. Når det gjelder ansatte er 10 - faktor unders økelsen lagt til grunn og målekriteriene er knyttet til
tidlige års resultater, samt målt opp imot resten av kommunen.

Årshjul - styringsdialog for rammeområdet

Metodikken er at årshjulet tar utgangspunkt i barnehagenes og skolenes resultater i forbi ndelse med
foreldreundersøkelser, kartleggingsprøver, nasjonale prøver, tentamener og eksamener. Enheten,
teamet eller faggruppen analyserer og reflekterer/diskuterer resultatene. For eksempel hva er
årsaken til at svarene fra foreldrene er under/over forv entningen eller at svarer som elevene
presterer er under/over forventningene. Enhetenes refleksjon på lokalt nivå danner grunnlaget for
kommunalsjefens styringsdialog med enhetene. På bakgrunn av denne styringsdialogen og
analysegruppas arbeid lages en ti lstandsrapport for rammeområdet. Denne tilstandsrapporten
behandles i nettverkene og forumene innenfor rammeområdet og det lages tiltak – både felles og
lokalt ved den enkelt enhet. Tilstandsrapporten med forslag til tiltak behandles politisk. Vedtatt
tils tandsrapport med tiltak danner så grunnlaget for felles utviklingsplaner for barnehagene og
Frøyaskolen og lokale utviklingsplaner.

I tillegg er det utarbeidet et årshjul som beskriver alle felles aktiviteter, oppgaver og handlinger for
rammeområdet.
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Utvik lingsplan 2018/2019 for Frøyaskolen
I vedatt utviklingsplan for 2018/2019 for Frøyaskolen er Læring og Læringsmiljø valgt som felles
fokusområdet. Hvert fokusområde har tre måleområder med tilhørenbde delmål. Enheten
utarbeider på egen enhet kritiske sukse ssfaktorer og tiltak med tidsramme for hvert måleområde.

LÆRING
Målområder Delmål Kritiske suksessfaktorer

Lokalt
Tiltak med tidsramme

Lokalt

Lesing og språkutvikling
IKT - basert læringsarbeid
i klasserommene

Strategier for å arbeide
med ulike typer te kst

Systematisk
begrepsarbeid

Oppfølging og effekt -
vurdering av tiltak etter
kartleggings - prøver og
nasjonale prøver

Finne gode verktøy for å
måle progresjon.

Arbeide med retesting.

Vurderingspraksis og
bruk av SUM

Alle elever skal
dokument eres i SUM
Nivå 1: Dokumentasjon
av ferdighet
Nivå 2:
SUM brukt som
planleggingsverktøy
Nivå 3:
Systematisk bruk av
rapporter til vurdering
og tilbakemelding

LÆRINGSMILJØ
Målområder Delmål Kritiske suksessfaktorer

Lokalt
Tiltak med tidsramme

Lokalt

Arbeidsro
Alle trinn skal ha nok
ro til å drive godt
læringsarbeid.

Motivasjon for læring
– lærelyst hver dag

Undervisningen skal
være variert og
motivere til læring
hver dag.

Mestring og
læringstrykk

Elevene skal vite
hvordan de skal bli
bedre i fagene.

Frøya kommune er knyttet til Utdanningsdirektoratets (U - dir) veiledningskorps som har som hensikt
å veilede skoleeiere og skoleledelse som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Frøya
kommune har vært koblet til Veilederkorpset siden januar 2017.
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Utviklingsarbeid som er iverksatt ved våre skoler og med veiledning fra veilederkorpset

Hvilke mål er satt for
utviklingsarbeidet?

Kort beskrivelse av status,
fremdrift og måloppnåelse
hittil

Kort beskrivelse av hvilket
arbeid veile dningen fra
Veilederkorpset primært har
vært rettet mot

Bedre elevenes lese - og
skriveferdigheter – ligge på
nasjonalt nivå på NP innen
2020.

Det er utarbeidet en lokal
språkplan for
«Frøyaskolen» (1. - 4.) som
er tatt i bruk fra skoleåret
2017/2018.
Alle skoler har satt av
regelmessig tid til
systematisk arbeid med
utviklingsplaner.
Analyse av resultater på
skole – og kommune nivå
(egen analysegruppe).

Veiledning til valg av
utviklingsområde – hjelp til
prioritering.
Tema i veiledningen både til
s koler og skoleeier.
Veiledning i gode ledergrep
og til planarbeid.

Skape «Frøyaskolen».

Arbeidsgruppe for
språkplan – første del av
planen ferdig og iverksatt.
Analysegruppe for
«Frøyaskolen».
Matematikknettverk.
Språknettverk med fokus på
lesin g og skriving.
Lesing i alle fag på alle trinn.
Drøfting av rapportene fra
ekstern skolevurdering –
hvor alle skolene har lagt
tiltak inn i sine
utviklingsplaner.

Støtte og veilede i bruk av
arbeidsmåter/lærende
møter på rektormøtene.
Veiledning i priorit ering av
saker på rektormøtene.
Jobbe med å gjøre
hverandre gode –
kulturforståelse.

«Tett på strategien»

Skoleledelsen jobber tett på
teamene, den enkelt lærere
og i kollegiet med
forventningsavklaring og
oppfølging.
Kommunalsjefen jobber
tett p å enhetslederne i
forhold til utviklingsplaner
og resultater med
forventningsavklaring og
oppfølging

Skape forståelse for felles
ansvar for alle elever på
Frøya.

Veiledning av rektorer i
gruppe.
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Barnehagene
For barnehagene ble det et løft i forbinde lse med ny rammeplan der innhold og oppgaver fikk nytt
fokus. Barnehagens verdigrunnlag skulle ikke bare formidles, men også praktiseres og oppleves i alle
deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagene skal ha en
helhetl ig tilnærming til barnas utvikling. Her kan for eksempel pedagogisk dokumentasjon nevnes.
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og
åpent for tolking, dialog, diskusjon og innsikt. Videre er det opprette t et Nettverk for overgang
barnehage og skole der fokuset er tidlig innsats - hvordan fange opp, håndtere og inkludere slik at
alle får utnyttet sitt potensiale.

«Alle elever(barn) skal bli vinnere i sitt eget liv etter sine forutsetninger»

Frøya Kommune h a også tilbud om åpen barnehage i tilknytning helsestasjonen.

Kulturskolen
Frøya kommune vedtok i 2016 at Norsk kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen skal ligge til
grunn for drift og utvikling av kulturskoletilbudet. Rammeplanen sier at alle kultursk oler skal ha et
fordypningstilbud for elever med særskilte forutsetninger og interesser for den kunstneriske
aktiviteten. Dette er også fulgt opp i kulturplanen som sier at kulturskolen skal utvikle tilbudet med
tanke på grunnopplæring (nå kalt breddeprogr am), kjerneprogram og fordypningsprogram.

Kulturskolen har i flere år jobbet i barnehagene med musikk som verktøy i språkopplæringen, og i
2018 sto Flere Farger Frøya frem som en flott kulturell inkluderingsarena. For elever med spesielle
behov er kultur skolen en mestringsarena der de får utfordringer som gjør at de vokser.

PP - tjenesten Sør - Fosen sin tjenesteprofil
Mandatet til PP - tjenesten er å hjelpe barnehage og skole med kompetanse - og organisasjonsutvikling
i forhold til barn med særlige behov, i t illegg til å gjøre sakkyndig arbeid der loven krever det.

PP - tjenesten har et tett samarbeid med hver barnehage og skole gjennom at faste kontaktpersoner
er til stede på hver enhet til faste tidspunkt. Den samarbeider om tilrettelegging for
enkeltbarn/el ever i ordinære barnehagetilbud og opplæring, om universelle tiltak i avdeling eller
klasse, og om kompetanseutvikling i organisasjonen som helhet, med tanke på barn med særlige
behov. Målet er bedre læringsutbytte i inkluderende læringsfellesskap. Dette e r i tråd med
forventinger lokalt og nasjonalt.

PP - tjenesten skal bidra i arbeidet for at mål som er satt i barnehage og skole nås, og at også alle skal
opplever mestring og ha læringsutvikling. Som en del av det arbeidet deltar PP - tjenesten i
fagnettver k som er etablert på oppvekstområdet, i tverrfaglige fora og i lederfora på oppvekst.
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Flyktningetjenesten og voksenopplæringa
Hovedmålsettingen til Frøya flyktningetjeneste er fortsatt å jobbe for at flyktningene vi har bosatt
skal bli godt integrert i Frøya samfunnet.

Vi har ikke bosatt nye flyktninger i 2018. De fleste flyktningene er nå ferdig med
introduksjonsprogrammet, og mange flyktninger er i gang med videregåendeskole og arbeid.

Vi har fortsatt oppfølgingsansvar for 35 flyktninger. Flyktninge tjenesten jobber sammen med de
andre etatene i Frøya kommune for å oppnå at flyktningene blir godt integrert, da alle i kommunen
har et felles ansvar for å skape trivsel og trygghet for våre nye landsmenn.

Voksenopplæringa har følgende grunnstamme av opplæ ringstilbud:

Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, familiegjenforente med
rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap på dagtid – i våre lokaliteter på Siholmen.

Og kurs i norsk på kveldstid for arbeidsinnvandrere og andre uten re tt og plikt til norsk
opplæring – utført hos Dalpro, i deres lokaliteter på Sistranda.

Introduksjonsprogram for flyktninger, i samarbeid med flyktningetjenesten.

Grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med Hitra voksenopplæring.

Mottaksklasse – flykt ning barn – ved barne - og ungdomsskole Sistranda.

Felles utfordringsbilde og satsning

Skoleresultater
Frøyaskolens utfordringsbilde nr 1 er å skape resultater hva gjelder nasjonale prøver og
grunnskolepoeng. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene på 5., 8. og 9.
trinn sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene og resultatene gir
informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler som lærere og skoleledere trenger for å utvikle
skolen videre. Grunnskol epoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt - og
eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til den videregående skole.

Frøyaskolen har fått klare mål fra våre politikere – «Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen lig ge
minst på landssnittet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver».

Frøyaskolen er inne i en omfattende satsning for å bedre elevenes læringsutbytte og med det
bedrede skoleresultater hva gjelder nasjo nale prøver og grunnskolepoeng . Hovedfokuset er, forute n
tidlig innsats knyttet til grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, å ytterligere å øke
leseforståelsen i alle fag og på alle trinn. Satsinga omfatter endringer i møte - og samtaleformer for at
man i større grad tar utgangspunkt i eleven es resultater og lærernes arbeid med
oppfølgingstiltakene, og dessuten kompetanseheving på metodikk gjennom økt bruk av fagnettverk
og råd fra nasjonale fagsentra i oppfølginga. Tiltakene skal begrunnes, dokumenteres og evalueres i
arbeidsløypa for alle el ever som er under bekymring. Kompetansearbeid, kollegalæring og «tett på» -
strategier krever rom for utviklingstid, samarbeid og veiledning utover de minimumsrammer som
undervisning og vikarproblematikk vanligvis setter – selv når man ser bort fra de ekstra utfordringene
som oppleves når læringsgruppene i liten grad deler felles språk.
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For ytterligere å styrke rammeområdet foreslår rådmann at det opprettes to lærerstillinger ved
Sistranda skole fra høsten 2019. Bakgrunnen for forslaget e r at fra høsten vil d et være to paralleller
på alle trinn fra 1. - 10. trinn. Med dagens ÅV - ramme ved Sistranda skole vil dette ikke være mulig. I
tillegg vil den nye lærenormen for Sistranda skole på 1. - 4. trinn utløse en lærerstilling. Fra høsten er
det vedtatt av regjerin gen at fra 2019 skal gruppestørrelse være 15 elever på 1 - 4. trinn og 20 på 5. - 7.
trinn og 8. - 10. trinn.

Trivsel
Frøya kommune jobber videre med at det skal være NULLMOBBING ved våre skoler og blant barn og
unge generelt. Vi har følgende anti - mobbeprogramm er:

«Det er mitt valg» ved barneskolene
«MOT» ved ungdomskolene.

Et av fokusområdene for å nå målet om NULLMOBBING, er å styrke relasjonsbyggingen mellom
elevene, lærerne, assistentene og hjemmet, samt forsterket fokus på varslingsplikten for alle som
a rbeider på skolen har gjennom å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser
krenkelser som for eksempel mobbing. Videre blir det vi ktig å koble årets data fra UNG DATA -
undersøkelsen opp imot elevundersøkelsen for å få bedre innsikt om «LI VET PÅ FRØYA OG I SKOLEN»
for våre barn slik at tiltak blir mer målrettet.

79 % av ungdomsskoleelevene ved Sistranda skole sier at de trives svært godt eller godt på skolen
viser Elevundersøkelsen, høsten 2017. I Norge sier 85 prosent av elevene at de tri ves godt. For
Sistranda skole er det et for dårlig tall selv om vi har hatt en liten bedring fra forrige år. Høy trivsel på
skolen vil ikke bare kunne bidra til å fremme læring, men også å forbygge frafall, som er en utfordring
i den videregående opplærin g. En viktig forutsetning for trivsel er relasjonsbygging mellom
mennesker. Det å se og bli sett skaper inkludering og samhørighet som igjen skaper motivasjon.

Motiverte elever oppdager egne talent, stimuleres og utvikler seg i en positiv retning, som ogs å kan
gi seg positive utslag i prestasjoner, utholdenhet, kreativitet, vitalitet, selvfølelse og økt generell
livstilfredshet. For Frøyaskolen oppfattes satsningen på sosiallærere svært positivt. Det er iverksatt
flere tiltak for å bedre elevenes involveri ng og trivsel.

Særskilt norskopplæring (SNO)
Frøya kommune har en stadig økning av elever med vedtak om særskilt norskopplæring – dvs
undervisning etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I Inneværende skoleår
gis det 1720 lærertim er til 27 elever SNO i Frøya kommune. For skoleåret 2016/2017 og 2017/2018
ble det gitt henholdsvis 836 og 1159 lærertimer dvs en økning fra 2016/2017 til 2017/2018 på 38,6 %
og fra 2017/2018 til 2018/2019 på 48,4 %. I perioden 2016/2017 til 2018/2019 er ø kningen i antall
lærertimer i SNO økt med hele 105,7%. Til sammenligning gir Hitra kommune i inneværende skoleår
og skoleåret 2017/2018 henholdsvis 827 og 514 lærertimer. I seg selv er dette en utfordring for
Frøyaskolen både hva gjelder skoleresultater, integrering og trivsel. Økt tilrettelegging og hurtig
innsats til de elever som ikke har forventet progresjon i norskopplæringen. Likeledes vi det bli styrket
oppfølging av skole – hjem samarbeide til disse elevene. Det er avgjørende at hjemmet bruker i så
stor grad som mulig norsk i det daglige.

Videre foreslås det at Gratis SFO til elevene ved Nordskag OPVS videreføres våren 2019 – dvs . ut
skoleåret.

Hovedutvalg for d rift vil i løpet av april 2019 få en utredning vedrørende økende andel av fler -
/minoritet sspråklige.
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Naustprosjektet
Naustprosjektet startet op p i uke 37 i 2018 og
består av to voksne og fem elever, en jente og
fire gutter.

Naustprosjektet er ment for elever som sliter
med motivasjon og mestring, og med det
manglende læring og læringsutbytt e. I gruppa
er det også elever som viser læring
og læringsutbytte, men som trenger å øke
motivasjon til å ta ut sitt potensialet i enda
større grad.

Prosjektet er knyttet til arbeidslivsfaget ved ungdomstrinnet.

I oppstartsfasen er det kun fem elever som har fått plass. Dette for å høste erfaring med tilbudet.
Tilbudet fra høsten 2019 er planlagt to grupper med til sammen 10 - 12 elever. Elevene som får plass
må sammen med foreldrene lage en skriftlig søknad. Prosjektleder sammen med elevens
kontaktlærer p lukker ut elevene. Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra elevene som deltar i
prosjektet.

Newton - rommet
Frøya kommune har etablere et Newton marinrom, Frøya, i tilknytning til felles realfagsavdeling for
Sistranda skole og Frøya videregående skol e.

Hensikten er å b idra til at realfagsundervisningen fra barnehage til og med videregående skole blir
mer praktisk rettet, samt at kunnskap og kompetanse hos elever og lærere økes innen temaet.
Videre vise barn og ungdom at det finnes kunnskapskrevende, spennende og utfordr ende
arbeidsplasser i marin sektor i regionen. I tillegg t ilby spisskompetanse innen realfagsundervisning fra
spesielt godt kvalifiserte realfagslærere. Sist men ikke minst u tvikle en god møteplass for skole og
næringsliv. Næringslivet er med og sponser prosjektet.

Newton marinrom vil fra høsten 2018 gjenopptas for mellomtrinnet med en modul med vekt på det
marine rommet og miljøet. Det er planlagt to ny e moduler i 2019 - vår og høst.

Digitalisering
Fra og med medio oktober starter implementering en og opplæringen i bruken av iP ad. Alle vå re
elever og ansatte får egen iP ad med målrettede opplæringsprogrammer for de forskjellige trinnene.
Både ansatte og elever har store forventninger til den nye digitale hverdagen. For de kommuner so m
har innført digitale læringsbrett har både interessen, motivasjonen og læringsutbytte økt.

Grønt flagg

Hovedutvalget for drift har vedtatt å innføre Grønt flagg for hele
oppvekstområdet. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot
barneh ager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale
Eco - Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental
Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling
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gjennom miljøundervisning. Ordningen er et ve rktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft
for kontinuerlig miljøundervisning.

Dyrøy Oppvekstsenter ble som Frøyas første enhet offisiell Grønt Flagg sertifisert i august då. Nesset
barnehage har også sendt sin søknad. De andre enheten følger fortløpende på.

Bedre det tverrfaglig samarbeidet innenfor oppvekst og helse.
Rammeområdene helse og oppvekst har stor tro på en forbedring av det det tverrfaglige
samarbeidet gjennom programmet SAMPRO. Skolene og barnehagene er nå i full gang med
opplæ ring og implementering. Likeledes er det opprettet en tverrfagliggruppe på ledernivå.

Nesset barnehage Foto: Rita Tangen
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Rammeområde helse og mestring

Rammeområdet består av virksomhetene:

Bo - aktivitet og miljøtjenesten
Familie og helse
Pl eie og omsorg
Kommunale tjenester i NAV

Rammeområdet samarbeider med andre kommuner om disse
tjenestene:

Med Hitra: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor
Med Orkdalsregion: legevakt natt og helg, kreftkoordinator,
legevaktsentral, KAD senger

Fokusområder for tjenestene:

Rammeområdet har utarbeidet følgende felles plan for å oppfylle mål:

Fokusområder og mål Slik gjør vi det:
a. Morgendagens omsorg/tjenester

a.1 Organisering og bemanning - ny
driftsorganisasjon

Se delprosjekt 2 i morgendag ens omsorg.
Egen prosjektplan med tidsstruktur.

a.2 Bygging av helsehus og omsorgsboliger Se delprosjekt 1 morgendagens omsorg.
Ekstern prosjektleder med egen prosjektplan med tidsstruktur.

a.3 Velferdsteknologi Se egen prosjektrapport utarbeidet.
Pro sjektlederstilling, velferdsteknologi implementerer og utvikles

b. Tjenesteutvikling

b.1 Heltidskultur Utarbeide retningslinjer for samarbeid rundt deltidsstillinger på
tvers av tjenesteområder. Gjennomføres i 2019.

b.2 Hverdagsmestring Utarbeidet h andlingsplan for implementering hverdagsmestring som
tankesett fram til 2021.
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b.3 Kompetanse og rekruttering Fokus på den strategiske rekrutteringsplan for helse og omsorg.
Evaluere planen i løpet av 2019. Samkjøres punkt a.1.

b.4 Organisering av rus og psykisk
helsearbeid

Viderefører arbeidsprosess i ny organisering av rus og psykisk helse.
Fokus på den tverrfaglige samhandlingen rundt målgruppen og
oppfølgning av utarbeidet handlingsplan.

c. Kvalitetssikring/ Internkontroll

c.1 Tjenestebeskrivel ser Sørge for å ha politiske godkjente tjenestebeskrivelser for
rammeområdet. Utarbeides i 2019 og 2020

c.2 Samarbeidsavtaler Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler for området rus og
psykisk helse. Både eksternt og internt. Gjennomføres i 2019

c.3 Do kumentasjon/
Journalføring

Utarbeide system for opplæring i retningslinjer og lovverk på
dokumentasjon og journalføring, kontinuerlig i planperioden

c.4 GDPR Kartlegging av alle behandlingsalternativer, ros analyser og
utarbeide retningslinjer for området , kontinuerlig i planperioden

c.5 Gjøre gjeldende lover og forskrifter
kjent

Utarbeide system for innføring av til en hver tid gjeldende lover,
forskrifter og endringer på rammeområdet, kontinuerlig i
planperioden

c.6 KF kvalitet/KF bedre styring Utarbei de system for opplæring av systemer fra Kommuneforlaget
(KF), kontinuerlig i planperioden

c.7 Medarbeiderundersøkelser Oppfølgning av medarbeiderundersøkelsene med egen lokal
handlingsplan på hver virksomhet.

c.8 Bruker - og pårørende -
Undersøkelser

Oppf ølgning av undersøkelsene med egen lokal handlingsplan på
hver virksomhet.

d. Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst

d.1 Helhetlig samarbeid rundt barn og
unge

Kartlegge og stadfeste allerede eksisterende samarbeidsarena
Helse delta på fora for oppvekst
Vurdere ressursteam for barn og unge med store behov

Tjenestene har i tillegg egne, lokale mål og tiltak ut fra de overordnede målene. Disse følger under hvert
virksomhetsområde

Foto: Synnøve Sæther
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Pleie - og omsorgstjenesten, nøkkeltall
Målekart for pleie - og omsorgstjenesten

Fokusområde Måleindikatorer

Målt kvalitet

Bevilgningene overholdes 2016 2017 Mål 2018

Avvik i forhol d til budsjettramme - 1 458 397 - 2 469 554 i balanse

Kostnadseffektiv drift

Brutto driftsutgifter helse - og omsorgstjenester til
hjemmeboende pr. innbygger

12 028, - 12 323, -

Kostnad pr pasient/døgn på sykehjemmet 2 532, - 2 828, -

Målt kvali tet

Fravær 2016 2017 Mål 2018

Samlet fravær 10% 11,7% 10%

Langtidsfravær (over 16 dgr) 6,6% 8,6% 7%

Korttidsfravær (under 16 dgr.) 3,4% 3,2% 3%

Deltidsstillinger 2016 2017 2018

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 75,12% * 76,79%* 75,32%*

Antall 100% stillinger 19 22 26

Antall faste ansatte med mindre enn 50% 5 3 4
* Vacante helger tatt ut

Samlet PLO 2016 2017 2018
Faste årsverk 92,59 94,99*** 96,99***

Faste ansatte 105 107 111

Personell m/høyskoleutd. Faste årsve rk 16,26 17,26 19,26

Personell m/fagutd. faste årsverk 53,64 55,54 52,12**

Ufaglærte, faste årsverk i pleie 6,88* 8,17* 10,84*
* Har i tillegg ufaglærte som ikke går i pleie, eks kjøkken, vaskeri og hjemmehjelp.

** Flere ufaglærte i pleie istedenfor fag utdannet pga. rekrutteringsstilling under utdanning.

*** Fått tilført dagsenter for eldre og demente i 2017 og Forvaltningskontoret i 2018

Hjemmetjenester 2016 2017

Vedtaks timer, helsetjenester i hjemmet 767,56t/uka 885,34t/uka

Vedtakstimer pra ktisk bi stand/hjemmehjelp/bolig 62,25t/uka 72,36t/uka

Vedtakstimer BPA 147,5t/uka 137,5t/uka

Antall trygghetsalarmer 93 113

Antall ressurskrevende brukere 1 1

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig 6 6

Antall brukere/pas. som mottok dagtilbud - dags. Demente 12 16

Antall brukere/pas. Som mottar dagtilbud - dagsenter eldre 31 37

Antall brukere som har støttekontakt for eldre 10 11

Antall timer brukt støttekontakt for eldre 25t/uka 26,5t/uka

Antall vedtak hverdagsrehabiliter ing 4 12

Antall brukere som mottar ma tombringing 48 40
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Andre nøkkeltall sykehjemmet 2016 2017 2018

Antall innleggelser 388 420

Antall utskrivelser 390 437

Antall døgn utskr.klare med betaling 0 49

Antall døgn kjøpt plass Hitra 108

Beleggsprosent sykehjem pr. 31.12 110,5% 96,5%

Antall dialysebehandlinger 358 303

Pleie - og omsorgstjenesten, måleindikatorer
Målekart for hjemmetjenester

Fokusområde Måleindikatorer
Resultat Mål

Frøya 2016
Landet
2016

Frøya 2018 Mål 2020

Br
uk
er
e

Opplevd
kvalitet

Brukertilfredshet hjemmetjenest er (skala 0 - 2)

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2,0 2,0 2,0 2,0

Jeg får den hjelpen jeg trenger 2,0 2,0 2,0 2,0

Jeg får være med på å bestemme hvilken hjelp jeg får 1,9 1,9 1,7 1,9

De ansatte behandler meg med respekt 2,0 2,0 2,0 2,0

Tjenesten jeg får hjemme skaper trygget 2,0 2,0 2,0 2,0

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 2,0 2,0 2,0

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 2,0 2,0 2,0 2,0

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden jeg får 2,0 2,0 1,9 2,0

M
ed
ar
be
id
er
e

Opplevd
kvalitet

Medarbeidertilfredshet (skala 0 - 5) Frøya 2016 Landet 2016 Frøya 2018 Mål 2020

Oppgavem otivasjon 4,2 4,3 4,3 4,5

Mestringstro 4,5 4,3 4,4 4,5

Selvstendighet 4,6 4,2 4,5 4,6

Bruk av kompetanse 4,3 4,2 4,3 4,5

Mestringsorientert ledelse 4,0 3,9 4,0 4,2

Rolleklarhet 4,5 4,3 4,5 4,6

Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,7 3,8 4,0

Fleksibilitetsvilje 4,6 4,4 4,5 4,7

Mestringsklima 4,0 4,1 4,4 4,5

Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,8 4,8

Målekart for sykehje mmet

Fokusområde Måleindikatorer (skala 0 - 5)
Resultat Mål

Frøya 2016
Norge
2016

Frøya 2018 2020

M
ed
ar
be
id
er
e

Oppgavemotivasjon 4,4 4,3 4,4 4,5

Mestringstro 4,4 4,3 4,3 4,5

Selvstendighet 4,3 4,2 4,3 4,5

Bruk av kompetanse 4,4 4,2 4,3 4,5

Mestringsorientert ledelse 3,9 3,9 4,1 4,4

Rolleklarhet 4,5 4,3 4,4 4,5

Relevant kompetanseutvikling 4 ,0 3,7 3,9 4,0

Fleksibilitetsvilje 4,5 4,4 4,5 4,5

Mestringsklima 4,2 4,1 4,1 4,2

Nytteorientert motivasjon 4,8 4,7 4,8 4,8
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Pleie - og omsorg stjenesten , fokusområder og mål:
Fokusområder og mål Slik gjør vi det: Avdeling

2.b Tjenesteutvikling

B1: Bli re - sertifisert og
videreføre livsgledearbeidet

Fortsette å jobbe med livsgledekriteriene frem mot
resertifisering hvert år . Ha fokus p å at dokumentasjon av
livsgledearbeidet beskriver opplevelsen. Felles systemer og
rutiner for å ivareta livsgledearbeidet Livsglede inn som fast
punkt på alle møtearenaer i virksomheten.
Refle ksjon rundt livsgledekriteriene

Sykehjemmet/
Beinskardet

B2: Vi dereutvikle
skolefrokosttilbudet

Viderefører eksisterende tilbud og se på utviklingsmuligheter Institusjons -
kjøkken/
skolekantine

B3: Ha en forvaltnings - kontor
som er ledende innen
tildeling av tjenester i FK -
herunder kartlegging,
saksbehandling, samhand ling
og kompetanse

Utvide forvaltningskontoret med 1 årsverk for å kunne ivareta
alle oppgaver som ligger til kontoret
Kompetanseheving

Forvaltnings -
kontoret

B4: Styrke demensomsorgen Øke grunnbemanning i miljøavdeling - stadig behov for en til en
bemanni ng på brukere. Dette skaper større stabilitet
Øke kompetansen til ansatte på demens
Utarbeide demensplan (handlingsplan) for virksomheten
Fokus på personsentrert omsorg

Hele
virksomheten

3.c Kvalitetssikring/
Internkontroll

C1: Jobbe systematisk med
h oldningsskapende arbeid

Holdningsskapende arbeid som fast punkt på alle
avdelingsmøter
Etterstrebe å tilby alle ansatte fagdag med ekstern
foredragsholder x 1/året, med tema holdningsskapende arbeid
Tilby kommunikasjonskurs med aktiv deltagelse av ansatte

Hele
virksomheten

Økonomi

Avvik på driftsbudsjettet
I tillegg til fokusområdene har virksomheten utfordring med
driftsbudsjett som er underbudsjettert. Pr. nå har
virksomheten ingen driftsposter dette kan hentes inn på, da
størsteparten av budsjette t brukes til lønn. Virksomheten
ønsker økning på de mest utfordrende driftspostene.

Hele
virksomheten

Bo, - aktivitet og miljøt jeneste , nøkkeltall

Hjemmebaserte tjenester 2016 2017 2018

Budsjettramme (1.000 kr) 22 620 20 428 25 467

Fast ansatte 54 58 5 8

Faste årsverk 41,33 56,49 56,49

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet (PBO) pr uke 1574,29 1733

Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp pr uke 34 39,3

Vedtakstimer BPA 0 0

Ant timer støttekontakt pr uke 56 41

Ant brukere som har støttekonta kt 14 12
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Psykisk helse - og rus:

Alle tjenestemottakere psyk. helse - og rusarbeid 3

Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 2

Tjenestemottakere psyk. helse med rusproblem 1

Ant brukere med dagtilbud psy kisk helse/rus 6

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet (PBO) pr uke 296

Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp pr uke -

Ant brukere som har støttekontakt -

Ant timer støttekontakt pr uke -

Antall ressurskrevende brukere m/tilskudd 2

B o - , aktivitet - og miljøtjeneste , måleindikatorer

Fokusområde Måleindikatorer
Frøya 2016 Landet 2018

Resultat
2018

Br
uk
er
e

Opplevd
kvalitet

Pårørendetilfredshet for personer med nedsatt funksjonsevne (skala 0 - 6)

Trivsel 4,5 5,4

Brukermedvir kning 4,0 4,5

Respektfull behandling 4,8 5,8

Helhetsvurdering 4,5 5,6

Selvbestemmelse 4,1 4,6

Informasjon 4,6 5,6

Trygghet 5,1
5,8

Brukertilfredshet personer med nedsatt funksjonsevne (skala 0 - 2)

Trivsel 1,3 1,2 1,3

Brukermedvirkning 1,3 1,2 1,3

Respektfull behandling 1,2 1,1 1,1

Helhetsvurdering 1,3 1,0 1,1

Selvbestemmelse 1,3 1,1 1,2

Informasjon 1,3 1,1 1,2
Trygghet

1,7 1,8 1,7

Målt
kvalitet

Behovsdekning

2017 2018
Mål for
2019 -

Utvikling s -
område

Personer på venteliste omsorgsbolig/
bofellesskap , tjenesten for
funksjonshemmede

12

Personer på venteliste omsorgsbolig/
bofellesskap , tjenesten rus/ psykisk
helse
Faglig kvalitet

Ant mottakere av omsorgslønn 15 13

Ant timer brukt omsorgslønn pr uke 255 162

Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig 19 22

Antall brukere som mottar avlasting i bolig 0 2

Antall brukere som mottar avlasting i private hjem 5 6

Andr e nøkkeltall om tjenesteområdet - oppfølgingstjenesten:
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Antall årsverk med
høgskoleutdanning

16,30 20, 0

Antall årsverk med fagutdanning 25,47 32

Antall årsverk ufaglærte 8,64 4,5

M
ed
ar
be
id
er
e

Opplevd
kvalitet

Medarbeidertilfredshet

Indre motivasjon 4,3 4,1

Mestringstro 4,3 4,3

Autonomi 4,2 3,9

Bruk av kompetanse 4,2 3,8

M estringsorientert ledelse 4,3 3,5 4,5 Forbedre

Rolleklarhet 4,3 4,0

Relevant kompetanseutvikling 3,6 3,2 4,0 Forbedre

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,5 4,5 Beholde

Mestringsklima 4,1 3,8

Prososial motivasjon 4,8 4,7 4,7 Beholde

Målt
kvalitet

Fravær 2 016 2017 Mål 2018

Samlet fravær 12 % 10,6% 10,5%

Langtidsfravær (over 16 dager) 10,5 % 9% 8,5%

Korttidsfravær (under 16 dager) 1,5 % 1,7% 1,5%

Deltidsstillinger 2016 2017 2018

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 88,5 %

Antall 100 % stillinger 25

Antall ansatte med min dre enn 50 % 5

Ø
ko
no
m
i

Målt
kvalitet

Avvik i forhold til budsjettramme - 6 214 584, - - 358 295, -

Bo - , aktivitet - og miljøtjeneste , fokusområder og mål
Fokusområder og mål Slik gjør vi det: Avdeling:

1.a Morgendagens omsorg/
t jenester

Alle i kommunen skal kunne bo
trygt og godt, fortrinnsvis i egen
bolig

Prosjektere omsorgsboliger/bofellesskap for målgruppen
rus/psykisk lidelse, Frøyablå - seng og base for tjenesteområdet
Oppfølgingstjenesten.

Starte å prosjektere omsorgsbol iger/ bofellesskap for unge
voksne med nedsatt funksjonsevn e – bofelleskap med 5
boenheter

Opp -
følgingstj./
VL

TFF/ VL
2.b Tjenesteutvikling

Helhetlig organisering av rus og
psykisk helsearbeid i kommunen

Driften i virksomheten BAM er
godt tilpa sset for å kunne møte
dagens og morgendagens behov

Utvikle det faglig og organisatoriske rammene i boligtjenesten
og ambulant tjeneste gjennom prosessarbeid med ansatte på
tjenesteområdet og øvrige nat urlige samarbeidspartnere.

Kartlegge og analysere virksomhetens totale drift og
organisering av tjenestene. (Kapasitet, økonomi, ressurser,
kompetanse, organisering, omfang etc). Hva bør endres,

Opp -
følgingstj./
VL

Hele
vir ksomhete
n/ VL
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for tjenester og etterspørsel fra
målgruppen.

Robust ledergruppe i møte med
morgendagens omsorg

Dagtilbud/aktivitet – «noe å stå
opp til» som gir en meningsfull
hverdag.

Målgruppen innehar e n aktiv
fritid med opplevelser av
mestring, tilhørighet og trivsel

Arbeidsplassen som
læringsarena

utvikles evt omstilles for å nå målet? Kartleggingen bør gj øres
av eksterne eks RO

Etter resultat fra kartlegging og analyse, gjennomføre de
endringer, omstillinger som er nødvendig for å nå målet – lage
en handlingsplan og bruk prosessarbeid som metode for
gjennomføring.
Lederutviklingsprogram – tiltak; veiled ning fra ekstern
leverandør. Styrke lederrollen, skape en effektiv ledergruppe
som er god på å utvikling - og endringsledelse, utfører
mestringsorientert ledelse.

Videreutvikle forskjellige dagtilbudet for målgruppene;
Mennesker med rus/psykisk lidelse

Var den – i samarbeid med Hitra kommune
Refleks – i samarbeid med Dalpro
«Møteplassen» – starte arbeidet med å prosjektere
tilbudet jfr prosjektplanen

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Strandkanten dagsenter – videreutvikle tilbudet,
tilpasses individuelt
C afe Kysthaven – videreutvikle tilbudet på innhold og
omfang
Dalpro – aktivitetsplasser
Næringslivet – handelsnæringen på Sistranda –
etablere samarbeid om aktivitetsplasser

Kartlegging av dagens drift av støttekontakttjenesten. Gjøre
evt omorganisering a v tjenesten slik at den er bedre tilpasset
det behovet som etterspørres fra målgruppen i dag og
fremover. Endringstiltakene vil gi virksomheten bedre mulighet
til å effektuerer tilbudet raskt og tjenesten vil oppleves mere
stabil og forutsigbar for mottake r.

Etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene.
Lage plan og gjennomføre internundervisning på utvalgte
tema.
Skape arena/ møteplasser på tjenesteområdene for utveksling
av gode ideer – medarbeiderdrevet innovasjon.

Hele
virksomhete
n/ VL

VL

Oppfølgingst
j./ VL

TFF/VL

TFF/ VL

Avd.l

3.c Kvalitetssikring/
Internkontroll

Oppdaterte interne
styringsdokument, retningslinjer
etc

Ferdigstille og videreutvikle de interne dokumentene
- Kompetan seplan BAM
- Retningslinje trusler og vold på arbeidsplassen
- GDPR – Informasjonssikkerhet i BAM

Avd.l og VL

4.d Tverrfaglig samarbeid
helse/oppvekst

Vurdere ressursteam for barn og unge med store behov

Økonomi
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Økonomiske behov knyttet til
interne må l og oppgaver på
virksomheten BAM

Driftstiltak knyttet til to enkeltvedtak – praktisk bistand og
opplæring . Driftstiltak knyttet til utvikling av tjenesteområdet
rus/psykisk helse – opptrappingstiltak på årsverk m/tilskudd
Utbedring av uteområdet avlastni ngen – boforhold
Utbedring av inventar/utstyr til eksisterende bofelleskap
Driftstiltak knyttet til kompetanseutvikling – møte
Morgendagens tjenester med faglig kvalitet

Familie og Helse , nøkkeltall

Nøkkeltall for enheten 2015 2016 2017 Progn ose 2018

Budsjettramme (1.000 kr) 20 224 25 957 27 591 28 408

Faste årsverk 25,9 28,45 29,62 30,24

Andre nøkkeltall om enheten:

Psykisk helse - og rus:

Alle tjenestemottakere psyk.helse - og rusarbeid 168

Tjenestemottakere psyk.h else <18 år

Medisinsk rehabilitering:

Antall henvendelser til med.rehab. 46

Barn med oppfølging med.rehab 38

Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra med.reh. 21
Antall vedtak om indiv.plan til koordinerende en het 17

Antall brukere av frisklivstilbud 120

Barnevern:

Antall meldinger til barnevernet 75 67 80

Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr. 36 29 27

Barn med omsorgstiltak i barnev.pr. 7 7

Helsestasjon - og skolehelset jeneste:

Antall nyfødte 55

Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiens hus 0 0 0

Legetjenesten:

Andel legeårsverk pr 10 000 inb. Inkl turnuslege 5 6 6 7

Manikyr

Foto: Ann Kristin Sandvik
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Familie - og helse, måleindikator er

Måleindikatorer
Resultat Mål

2016
Frøya

2016 Landet 2017 2019

Br
uk
er
e

Opplevd
kvalitet

Brukertilfredshet

Barnevern foreldre/foresatte (skala 0 - 6):

Tilgjengelighet 5,2 4,8 5,2 5,2
Informasjon 5,2 4,5 5,2 5,2
Respektfull beh andling 5,2 4,9 5,2 5,2
Brukermedvirkning 4,9 4,6 4,9 5,2
Samarbeid 4,8 4,6 4,8 5,2
Resultat for brukerne 4,5 4,5 4,5 5,2
Helhetlig 4,6 4,6 4,9 5,2
Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0 - 4):

Tilgjengelighet 3,3 3,2 3,3 4
Informasjon 3,3 3,2 3,3 4
Respektfull behandling 3,3 3,3 3,3 4
Brukermedvirkning 2,4 2,9 3,1 4
Tiltaksplan 3,5 3,2 2,4 4
Resultat for brukerne 3,5 3,2 3,5 4

Skolehelsetj. helsest. f or ungdom. Skala 0 - 4

Resultat f or brukerne 3,7 3,7

Gjennom
- føres
høst
2018 4

Brukermedvirkning 3,8 3,8 4
Respektfull behandling 3,7 3,5 4
Pålitelighet og kompetanse 3,8 3,7 4

Tilgjengelighet 3,8 3,7 4

Informasjon 3,8 3,8 4

Helhetsvurdering 3,8 3, 7 4
Skolehelsetj. Elever 9 trinn og 2 OVS skala
0 - 6

Resultat for bruker hos helsesøster 4,9 4,5 5

Brukermedvirkning 5,1 5,1 5,1

Respektfull behandling 5,5 5,3 5,5

Pålitelighet og kompetanse 5,1 4,7 5,1

Tilgje ngelighet 4,7 4,4 5

Informasjon 4,3 3,9 5

Helhetsvurdering 5,2 4,6 5

Helsestasjon 0 - 6 år skala 0 - 6

Resultat for bruker 5,1 4,9 5,1

Respektfull behandling 5,1 5,5 5,5

Brukermedvirkning 5,2 4,9 5,2

Tilg jengelighet 5,6 5,2 5,6

Målt
kvalitet

Behovsdekning 2015 2016 2017 2018 Mål 2019
Medisinsk rehab ilitering
Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon - og
skolehelse tj.
Helsestasjon - og skolehelsetjeneste:
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Skole helsetj. Tilstedeværelse iht normtall

B.S 115%
U.S

23,4%
VGS

22,49%
Faglig kvalitet

Barnevern pr. dato
Andel meldinger i barnevernet
gjennomført i nnen frist

100 %
100 %

Andel undersøkelser i barnevernet
gjennomført innen frist

90 %
100 %

Andel barn i barnevernet med lovpålagt
tiltaksplan

100 %
100 %

Helsestasjon - og skolehelsetjeneste:
Andel hjemmebesøk av jordmor i nnen 48
timer e tter utreise 100 %
Andel 3.trinnselever med overvekt, IsoKMI
> 25

24 %

Andel gravide med overvekt, KMI > 25 70 %
Gjennomføring av lovpålagte
konsultasjoner helsestasjon

100 %
100 %

M
ed
ar
be
id
er
e

Opplev d
kvalitet

Hele fam/helse – medarbeidertilfredshet 2016 2018 Mål 2020
Oppgavemotivasjon 4,6 4,5 5
Mestringstro 4,5 4,4 5
Selvstendighet 4,5 4,5 5
Bruk av kompeta nse 4,5 4,4 5
Mestringsorientert ledelse 4 4,1 5
Rolleklarhet 4,1 4 5
Relevant kompetanseutvikling 3,7 4 5
Fleksibilitetsvilje 4,5 4,7 5
Mestringsklima 4,3 4,2 5
Nytteorientert motivasjon 4,8 4,8 5

Målt
kvali tet

Fravær 2016 2017 Mål 2018

Samlet fravær 3 ,9 % 7,3%
Langtidsfravær 2,0 % 3,6%
Korttidsfravær 0,7 % 1,5%
Deltidsstillinger

Antall ansatte med mindre enn 50% 0 0 0 0 0

Ø
ko
no
m
i

Målt
kvalitet

Bevilgningene overholdes

Avvik i forhold til budsjettramme - 4 452 2653 - 153 475

Familie og helse, fokusområder og mål:
Fokusområder og mål Slik gjør vi det : Avdeling:

a. Morgendagens
omsorg/tjenester
a.1 Velferdsteknologi og
hverdagsmestring

Implementere prosjektstilling velferdsteknologi inn i
avdelingen Friskliv og Mestring.
Utarbeide handlingsplan og framdriftsplan for 3
årsperioden for implementering av velferdsteknologi.
Delta i prosjekt morgendagens omsorg j f r. punkt a.3

Friskliv og
Mestring
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b. Tjenesteutvikling
b.1 Videreutvikle
Familiesenteret og Ideologien
«Familiens hus»

Videreutvikle Ideologien «Familiens hus» til en
samhand lingsmodell som skal legge til rette for at barn,
unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og
helhetlig tilbud. Rett hjelp til rett tid.
Utarbeide felles resepsjon for «Familiens hus».
Utarbeide fremdriftsplan for hvordan opplyse om
ideologien «Familiens hus» inn i de andre virksomhetene i
Frøya kommune med fokus på tverrsektoriell samhandling.
Økt tilgjengelighet av helsesøster med midler mottatt for
styrking og utvikling av tjenesten over kap. 762, post 60 i
statsbudsjettet i 2018.
Etablering av Ungdomskontakt, med midler mottatt som
tilskudd i kommunalt rusarbeid kap . 0765 post 62, for å
ivareta ungdom med særlige behov som en del av
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid for
barn og unge. Fokus på tidlig innsats for å forhindre en
v idere skeivutvikling.
Styrke jordmordressurs med midler mottatt til styrking og
utvikling av tjenesten over kap. 762, post 60 i
statsbudsjettet i 2018.
Se over virksomhetens drift ift kompetanse og organisering
av ressurser inn i «Familiens hus» ideologien . Herunder
også organisering av nye forebyggende og helsefremmende
lavterskeltiltak.

Hele virksom -
heten

b.2 Diabetessykepleier sin rolle
inn i folkehelsearbeidet

Diabetessykepleiers ressurs inn mot Frisklivssentralen i 60%
prosjekt stilling ut 2019, for å jobbe helsefremmende i
forkant av sykdommene.

Friskliv og
Mestring

b.3 NED - Frisklivssentralen -
Redusere langtidsfraværet i
Frøya kommune med 2%.

Gjennom prosjektet Friskliv NED gi ansatte som er
langtidssykemeldt eller har et mønster med gjentagende
sykefravær grunnet helseutfordringer enten fysisk eller
psykisk tilrettelagt tilbud i Frisklivssentralen.

Friskliv og
Mestring

b.4 Ledergruppe som utfører
god ledelse

Evaluere virksomhetens lederstruktur etter omorganisering
til avdelingsleder juni 2016 .
Veiledning på lederrollen (individuelt og gruppe)
Videreutdanning helseledelse
Videreutdanning barnevernledelse
Videreutdanning Coaching

Hele
virksomheten

c. Kvalitetssikring/
Internkontroll
c.1 Kvalitetsstyringsarbeidet i
virksomheten.

Opplæring på KF kvalitet og lokalt HMS - arbeid.
Gjennomgang av sammensetningen av virksomhetens
medlemmer HMS gruppen.

Hele
virksomheten

c.2 Revidering av
internkontroll på alle
avdelinger jmf
internkontrollforskriftene.

Opplæring på KF kvalitet
Opplæring på inter nkontrollforskriften

Hele
virksomheten

c.3 Oppdaterte interne
styringsdokumenter,
retningslinjer etc.

Utarbeide lokal Kompetanseplan
Trusler og vold på arbeidsplassen ref tilbakemelding etter
tilsyn fra arbeidstilsynet.
Utarbeide lokale rutiner for å i vareta ny lovgivning ift GDPR.
Revidering av virksomhetens styringsdokument.

Hele
virksomheten

c.4 Tjenestebeskrivelser Utarbeide tjenestebeskrivelser for alle områder innenfor
virksomheten.

Hele
virksomheten

c.5 Oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen

Avdelingene utarbeider tiltaksplan for arbeid med utvalgte
forbedringsområder.

Hele
virksomheten
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4.d Tverrfaglig samarbeid
helse/oppvekst
d.1 Fokus på systemisk arbeid Etablere samarbeid med Forum oppvekst.

Gjøre kjent ny veileder for helsestasjon og
skolehelsetjenesten
Tiltak jmf punkt b.1 Ideologien «Familiens hus»

Hele
virksomheten,
men spesielt
barnevern og
helsestasjon -
skolehelse -
tjeneste.

Kommunale tjenester i N AV
Antall kommunale årsverk i NAV Frøya er 2,75 . Ressursen fordeles på 2 saksb ehandlerstillinger i
publikumsmottaket, + 0,75 gjeldsrådgiver. Denne ressursen på 2,75 årsverk skal ivareta alle
kommunale tjenester i NAV - kontoret på Frøya. Brukerne s behov som meldes til NAV i 2018 er mere
sammensatt og kompleks sammenlignet med tidliger e år . Spesielt antall unge, enslige forsørgere,
arbeidsinnvandrere og flyktninger som mottar stønad har økt.

Mye av dette skyldes:
• Høye boutgifter , d yrt å leie, dyrt å eie
• Høy andel av befolkningen er uføre, f lere trenger supplerende sosial stønad
• Reduse rt bostøtte , endring av beregningsgrunnlag.
• Innskjerping av rettigheter til AAP , l ang klagesaksbehandling – sosial stønad i påvente av

endelig beslutning
• Stor andel ungdom dropper ut av vgs, mottar sosial stønad til livsopphold og boutgifter inntil

de er i en eller annen type aktivitet, eller tilbake på skolebenken.
• Integrering av flyktninger, store etableringskostnader, kostnader ifb med f amiliegjenforening
• Økning av ungdom med psykiske helseutfordringer, innvilget AAP, men må ha supplerende

sosial stønad p.g.a. lav sats
• Stor arbeidsinnvandring , flere får utfordringer m ed å klare sine forpliktelser, p.g.a. avsluttet

arbeidsforhold, sykmelding. De er vanskelig å formidle videre til annen jobb p.g.a. mangel på
utdanning og norskkunnskaper.

Det har vært beho v for tillegg s bevillinger til NAV de siste 3 årene . R ådmann ser at driftsbudsjettet til
NAV bør økes, og har derfor lagt inni budsjett kr 500 000 for å imøtekomme de utfordringer NAV -
sosialtjenesten opplever.

Felles utfordringsbild e helse og mestring
He lse og mestringstjenestene står i store omstillingsprosesser i årene som kommer. Disse er godt
beskrevet gjennom fokusområdene til virksomhetene. Prosjektet morgendagens omsorg omfatter
alle som jobber innen helse og mestring, men også alle innbyggerne på Frøya. Tjenestene skal leveres
og mottas på en annen måte enn hva som er gjort frem til nå. Velferdsteknologi skal benyttes, men
ikke erstatte «varme hender». Nye, smarte måter å jobbe på skal gjennomføres. Innsatsen skal dreies
fra behandling til forebygg ing, jamfør den store satsingen på folkehelse og friskliv. Det er et ønske
om å bruke mer ressurser på det forebyggende fremfor det behandlende. Stadig økende krav til
kommunen gjør at kompetanseheving av ansatte er en stor og felles utfordring som må løse s.
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R AM M E OM RÅD E K U LTU R OG I D R E TT

Rammeområdet består av tjenestene:

Frøya kulturhus og kino

Frøya folkebibliotek med filial Mausund

Frøyahallene
Frivilligsentralen

Kulturarv/museum

Mål for tjenestene:
Kultur og idrett jobber ut fra følgende mål i kom muneplanens samfunnsdel for årene 2015 - 2027,
samt kulturplan 2014 – 2019.

Utfordringsbilde
Utvikling kultur og idrett

Frøya kommune kommer på en fin 45. plass på «kulturtoppen» i Norge, blant 426 kommuner.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan melde at det i Norge siden 2015 har vært en økning på 12,8 prosent
når det kommer til «penger brukt på kulturformål per innbygger». I samme periode har Frøya
kommune hatt en vekst på nær fem prosent. Med kulturformål menes driftsutgifter til alt fra
kommun ale idrettsanlegg og kulturbygg, via bibliotek og museer, til musikkskoler og aktivitetstilbud.
Her bruker man i snitt 2.297 kroner per nordmann, mens man i Frøya kommune bruker hele 3.768
per snute.

En kan lese i kommunebarometeret for 2018 at Frøya komm une bruker, justert for lønns - og
prisvekst, i snitt 775 kroner per innbygger av egne penger på idrett og idrettsanlegg i 2017. Det er
rekord i Norge.

Fokusområder:
Frøya er et attraktivt som bosted
Frøya er et inkluderende samfunn
Utvikle gode arene for organisert og
uorganisert aktivitet
Arbeide for et mangfold ig fritidstilbud
Legge til rette for levende grender
Bygge gode idretts - og nærmiljøanlegg

Hvert tjenesteområde jobber ut fra målene
i kulturplanen

«Aktivitet – skaper vi sammen»

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og
Kultur

Overordnet mål: Frøya er et g odt 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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Frøya kulturhus
Frøya kulturhus har som målsetning å være en sosial møtearena – også utover arrangements dager.
Kulturhuset i seg selv skaper ikke kulturen, det er menneskene i det som gjør det. Det er viktig at
kulturhuset defineres som folkets, og at bruken av det også formes av folket. Tilrettelegging som
stimulerer til bruk Frøya kulturhus som en sosial m øtearena – også utover arrangementsdager er
derfor et mål.

Aktiviteter i kulturhuset pr. oktober 2018:

Aktivitet i 2018 Antall
forestillinger/arrangementer

Antall
besøk

Omsetning

Kinoforestillinger 213 hittil i år 4658 554 400, -
Kulturarrangement 32 hit til i år 3983 879 110, -
Kurs/konferanser - utleie 48 hittil i år

Det er viktig å fortsette denne aktiviteten inn i planperioden. For å nå mål i samfunnsplana og
kulturplana har kulturhuset satt seg følgende mål:

Frøya kulturhus ønsker å legge til ret te for at frivillige lag og organisasjoner kan skape aktiviteter,
arrangementer og tilstelninger i kulturhuset. Frøya kulturhus ønsker også å legge til rette for at
frivillige kan bidra i kulturhusets egne aktiviteter, gjennom meningsfylte og sosiale arbei dsoppgaver.
Dette skal gjøres gjennom følgende tiltak:

Etablere en organisasjon «Kulturhusets venner». Organisasjonen består av frivillige som har
tid og lyst til å være med å skape liv og røre i kulturhuset.
Etablere et tettere samarbeid med Frivilligsen tralen. Skape aktiviteter i fellesskap.
Etablere et tettere samarbeid med ulike frivillige lag og organisasjoner. Legge til rette for
øvingsarena, samproduksjoner og samarbeid.

Frøya kulturhus har gjennomgått budsjett - og regnskapstall på drift fra 2015 – 2018. Resultatet av
gjennomgangen viser et behov for endring i måten man budsjetterer drift av kulturhuset.

Som presentert i kulturutvalget i oktober 2018 viser tall at alle arrangement og kino går med et
økonomisk overskudd. Men det er vanskelig å finans iere overskuddet til lønnsutgifter. Rådmann har
derfor i forslag til budsjett for 2019 og i handlingsplanperioden tilført 1 million kroner for å dekke inn
lønn til ansatte.

Frøyahallene
Frøyahallene består av idrettshallen, basishallen, svømmehallen og t erapibadet. Basishallen har blitt
utrolig populært i forhold til alle aldersgrupper og særlig tilbudene som åpen hall og bursdagsfeiring.
Frøyahallen organiserer også gratis utlån av utstyr, i BU A - ordningen, og er ansvarlig for drift av Play
Puls. Ungdomsb asen holder også til i hallen. Frøyahallen er også en arena for arbeidstrening og
opplæring i samarbeid med Nav og opplæringskontoret. De leier også ut amfiet og møterom til andre
virksomheter i Frøya kommune. Det er stor aktivitet, fra morgen til kveld, i hallen med alle typer
idrettslige aktiviteter.
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Svømmehallen
Svømmehallen ligger ved Frøyahallen og i tilknytning til Sistranda skole. Frøya svømmehall består av
et svømmebasseng på 25x12 m, terapibad på 12x6 m og en badstue .
Det er skolene og barnehagene som bruker svømmehallen og terapibad på dagtid og er åpent
tirsdag, torsdag, fredag og søndag til innbyggerne. Bassengene er godt besøkt, og det er et mål for
svømmehallen å tilrettelegge for aktiviteter for alle men er nå i en noe dårlig forfatning. En av
utfordringene er garderobene som ikke er renovert og har heller ikke universell utfordring.

Det er søkt om idrettsfunksjonell godkjenning til kultur - og undervisningsdepartementet for tilskudd
til renovering av Frøya svømmehall.

Det anbefales å ha som mål å løse hele behovet ved svømmehallen innenfor en kostnadsramme på kr
25.000.000, - inkl. mva.

Frivilligsentralen
Frivilligsentralen er flyttet til Frøyahallen. I budsjettvedtak for 2018 ble virksomhetsleder for kultur
og idrett bedt om å se på mere eff ektiv drift av Frivilligsentralen. Flyttingen har medført bedre og
mere effektiv bruk av personalet og en sikrere arbeidsdag for daglig leder i Frivilligsentralen.

Samlokalisering Frøyahallen og Frivilligsentralen
Siden Frøyahallen og Frivilligsentralen når er samlokalisert ønsker rådmannen å slå sammen
Frøyhallen og Frøya Frivilligsentral til et ansvarsområde. Siden Frivilligsentralen flyttet inn i Etter
samlokaliseringen har Frøyahallen «mistet» inntekt på utleie og Frivilligsentralen har «spart»
budsje ttmidler på husleie. Rådmannen mener det er riktig at Frivilligsentralen erstatter den inntekt
Frøyahallen går glipp av ved å betale husleie.

Museum og kulturvern: handlingsplan
Formannskapet vedtok handlingsplan basert på inneværende Kulturplan og Samfu nnsplan i Frøya
kommune, våren 2017.

Samfunnsplana har klare mål for perioden, og den sier blant annet at det skal etableres museum.
Kulturplana gir blant annet oversikt over kulturminner, og peker på hvilke områder man ønsker
fokuset rettet mot. Den viser konkrete mål og tiltak.

Begge planverka var viktige verktøy da handlingsplana for kulturvern med tilrådninger skulle
etableres.

Dagens status viser at arbeidet er godt i gang.
Noen tiltak er ferdig, andre påbegynt, og noen
står fremdeles på vent.

Stabbe n Fort
Utvendig sikringsarbeid er utført. Innvendig
arbeid er kartlagt og klart for gjennomføring.
Avventer skisse på ny utstilling fra Fylkets
utstillingsarkitekt. Det er etablert gjestebok og



Budsjett 2019 Økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 side 71

Kul - min skilting i samarbeid med Fylket er startet. Frøya komm une er tildelt kr. 80 00 til 4 Kul - min
skilt. Det er også inngått avtale med privat leverandør om leie av WC. Arbeidet med Stabben Fort vil
fortsette i 2019.

Frøya Bygdetun
Tunet er fredet grunnet alder på bygningene. Kommunen eier eiendommen, men deler a v den er lånt
bort til den private barnehagen som ligger på naboeiendommen. Tunet består av stue, stabbur og
naust. Tunet har en flott beliggenhet ved sjøkanten og målet for 2019 er å få til en møtearena for
innbyggerne og turister. Høsten 2018 vil bygdetu net få nye vinduer og skodder. Gamleskolen
Sistranda er vedtatt flyttet til bygdetunet.

Frøya folkebibliotek
Frøya bibliotek er et kommunalt folkebibliotek som er underlagt føringene i Lov om folkebibliotek.
Biblioteket samarbeider med skolebibliotekene i kommune, og selger etter avtale
skolebibliotektjeneste til fylkeskommunen og er skolebibliotek for den videregående opplæring på
Frøya.

Virksomheten ser at biblioteket er også en viktig møteplass i lokalsamfunnet hvor arenaen nå blir
brukt til arrangemen t, kurs, opplæring og utlån.

I kulturplanen for 2014 – 2019 er det en målsetting at biblioteket skal ha flest mulig timer åpent for
utlån og besøk, også helg og ferier.

Med bakgrunn i kulturplanen har biblioteket i 2018 prøvd med lørdagsåpent bibliotek. I forhold til
budsjettet har da biblioteket holdt stengt en hverdag i uka. Biblioteket har også holdt stengt under
ferieavvikling.

I kulturplanen 2014 – 2019 er det et tiltak å holde lørdagsåpent ved biblioteket. Dette utgjør
følgende kostander:

Lørdagså pent: kr. 53 900

Vikarer: kr. 29 942

Sommeråpen (vikarer): kr. 28 100.

Totalsum for lørdagsåpent, vikarer ved sykdom og sommeråpent er på kr. 111 942.

Sommerjobb for ungdom
Virksomhetene kultur og idrett har fått tilbakemelding fra virksomhetene og ungdo mmene at det blir
for lite arbeid på hver enkel ungdom. De aller fleste hadde forventing om å jobbe hver dag, og ble
skuffet da dette ikke ble en realitet. Med utgangspunkt i budsjettet på kr. 310 000 for 2018 fikk 38
ungdommer arbeide 45 timer hver.

Med de tilbakemeldinger ønsker rådmann å heve budsjettet til kr. 620 000 i planperioden , slik at
ungdommen får jobbe lengre - , og flere dager. Hvis budsjettet ikke økes bør det settes et tak for
inntak av ungdommer slik at hver enkelt som får et tilbud, har fl ere timer og dager i jobb.

Ungdommene rekker knapt å få opplæring før de er ferdige. Dette blir negativt for virksomhetene
som tar imot ungdommene som bruker masse tid på opplæring på den enkelte. Ungdommene rekker
ikke kjenne på arbeidslivet før de er fer dige.
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Helhetlig idrettspark: Frøya Arena
Frøya kommune har tilført Frøya Storhall en 20 prosent stilling for å ivareta helhetlig idrettspark. Alle
avdelingslederne i kultur og idrett har et godt samarbeid med daglig leder i Frøya Storhall AS, som nå
er eta blert som en prosjektgruppe for å finne frem til gode samarbeidsavtaler med interne rutiner.
Kort sagt så er det daglig leder i Frøya Storhall som «fronter» og «selger» pakker til kundene. Daglig
leder koordinerer kunden sitt behov og samarbeider med alle tjenester som kultur og idrett tilbyr.
Dette kan være kino, svømming, leie av idrettshallen, basishallen eller andre aktiviteter.

Salg av pakker og markedsføring av helhetlig idrettspark har vært et viktig fokus. For å kunne
markedsføre helhetlig idrettsp ark på en bedre måte ønsker prosjektgruppa å endre navn fra helhetlig
idrettspark til Frøya Arena. Dette navnet sier noe om hvor vi er og at kunden kan kjøpe flere typer
opplevelser i tillegg til det spesifikke de er ute etter av tilbud.

Prosjektgruppa i Frøya Arena har i høst
arbeidet med hvordan en kan profilere
og markedsføre seg for omverden.
Målet er at flest mulige skal komme til
Frøya og benytte seg av alle tilbudene i
Frøya Arena. I den forbindelse har
prosjektgruppa arbeidet med
profilering og organisering av
hjemmeside og bruk av sosiale medier.

Frøya kommune har mottatt en
henvendelse fra næringsforeningen

som ønsker å delta i dette arbeidet med fokus på reiseliv. Rådmann er av den oppfatning at Frøya
Arena kan utvikles videre, i samarbeid me d næringslivet, til et digitalt informasjonssenter. Et digitalt
senter som skal selge opplevelser gjennom Frøya Arena og reiselivet på Frøya.

Hvis et slikt digitalt senter skal fungere bør en finne en god digital plattform og en prosjektleder
(webredaktør ) som ivaretar oppbygging og drift av sidene, i samarbeid med Frøya Arena og reiselivet.

Rådmannen mener denne henvendelsen fra næringslivet er svært positivt, men rådmannen har ikke
funnet rom for midler i budsjettet.

Prioriteringer drift:
1. Dekning av l ønnsutgifter Frøya kulturhus på 1 millioner kroner
2. Lørdagsåpent, vikarer og sommervikarer for Frøya bibliotek kr. 111 942
3. Sommerjobb for ungdom økning kr. 300 000 i planperioden .
4. Sammenslåing av Frøyahallene og Frivilligsentralen til ett ansvarsområde.

Prioriteringer investeringer:
1. Renovering svømmebasseng og garderober kr. 25 000 000 .
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R ammeområde teknisk
Rammeområdet vil fra 2019 bestå av

Virksomheten forvaltning
Virksomheten bygg og kommunalteknikk

S amfunnsoppdrag et
Teknisk avdelings samfunnso ppdrag er å bidra aktivt til
tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode
rammebetingelser for kommunal tjenesteproduksjon
som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

OU - prosess en 2018
Som følge av at nåværende o g forrige teknisk sjef sa opp sine stilling etter kun kort tid, og at arbeids -
/saksmengden har økt kraftig de siste to årene, ble det i 2018 besluttet at det skulle settes ned en
gruppe for å vurdere om dagens organisasjon var hensiktsmessig i forhold til utfordringsbildene og
samfunnsoppdrag . Mandatet var å vurdere om Teknisk avdeling var i stand til å møte morgendagens
behov gjennom å være en kundevennlig og proaktiv aktør som samhandler godt med næringsliv,
utbyggere og innbyggere. I tillegg s kulle Tekni sk avdeling ha en organisering og kompetansebase, i

Fokusområder:

Gode innkjøpsprosesser i tråd me d lov
om offentlige anskaffelser
God og effektivt saksbehandling
God o ppfølging av økonomi i alle ledd i
virksomheten
Fokus på prosjektstyring,
investeringsprosjekter
Vektlegge tiltak innen natur, miljø og
klima
Fokus på at Frøya kommune har et
velfungeren de oppdatert planverk

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 kl ima

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: Frø ya kommune er en
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter
og arbeidsgiver
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kombinasjon med eksterne kompetansemiljøer, som er robust nok til å være i forkant med
planarbeid og saksbehandling.

Formålet med denne O U - prosessen var å bidra til at teknisk avdeling skal være i stand t il å møte
morgendagens behov gjennom å utvikle en hensiktsmessig organisering som fremmer:

Effektiv tjenesteproduksjon og god utnyttelse av ressurser og kompetanse
En tjeneste som ser muligheter innenfor regelverk
God samhandling internt og eksternt
Foruts igbarhet og tydelighet i saksbehandling, planlegging og kommunikasjon.

Etter et god prosess ble det høsten 2018 besluttet å dele den gamle tekniske avdelingen i to
virksomhetsområder; forvaltning og bygg/kommunalteknikk. 2 nye virksomhetsledere ble ansatt i
november 2018 og året 2019 skal brukes på å forme de nye avdelingene ihht til planen. Oppgaver og
roller skal beskrives og bekles gjennom gode stillingsbeskrivelser.

Utfordringsbilde

Drift
Tall fra kunnskapsgrunnlaget viser at Frøya kommune fremdeles h ar lave kostnader vedrørende
forebyggende vedlikehold . Drift av bygninger og infrastruktur i Frøya kommune er utfordrende med
tanke på geografisk spredning. Kommunen har i tillegg til bygg og infrastruktur, ansvar for mange
driftsobjekter i øyrekken, noe s om gir relativt høy kostnad for drift og vedlikehold pr enhet.

Tallene i kunnskapsgrunnlaget viser at kommunen har over landsgjennomsnittet areal kommunale
bygg pr innbygger.

En vesentlig kostnad innenfor driftsbudsjettet er energi. Kommunen har høye kost ander
sammenlignet med andre kommuner, noe som sannsynligvis kan tilskrives alder på bygg, og
manglende satsning på ENØK - tiltak . Kommunen har i dag ca. 33.000 m2 bygningsmasse.

Plan og byggesak
Bygge og anleggsvirksomhet på Frøya opplever fremdeles stor på gang spesielt knyttet til oppføring
av nye boliger, både sentrumsnært Sistranda, men også i randsonene.

Av KOSTRA - tall og årsrapport ser man imidlertid at et stadig høyere antall av innkomne plan - og
byggesaker blir behandlet/avsluttet sammenliknet med ti dligere år.

Når det gjelder plan og dispensasjonssaker så har dette området også fått merke den økte aktiviteten
i bygge og anleggsbransjen. Rullering av planverket og økt bygging i områder med eldre planverk gir
fremdeles utfordringer som må håndteres .

Vedrørende reguleringsplaner så merker teknisk en stor økning, både fra private aktører og
utbyggere.

Saksbehandlingen av p lan og byggesaker vil bedre seg når kommuneplanens arealdel er vedtatt i
2019.

Rådmann foreslår å redusere inntektskravet på plan & byggesak med kr 500 000. Dette gjenspeiler
regnskapet for tidligere år.
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Kart og oppmåling
For budsjettet 2019 foreslår rådmann å redusere inntektskravet på kart & oppmåling med kr
500 000. Dette gjenspeiler regnskapet for tidligere år.

Innenfor dette fa gområdet er man pr. i dag stort sett à jour med hensyn til saksmengde/ - behandling.
Gruppen er tilstrekkelig dimensjonert for aktiviteten per i dag og den som forventes i tiden fremover.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)
Rådmann vil jobbe aktiv med dette områ det sammen med ny virksomhetsleder. Prioriteringen vil
være å bli ajour med de allerede vedtatte og forslag til nye prosjekter.

Brann og redning
Med Trøndelags fineste og mest funksjonelle brannstasjon erfarer Frøya kommune at vå rt
brann mannskap sv æ rt til freds med den nye stasjonen. Organisasjonsmessig og økonomisk flyttes
brannvesenet fra rammeområde teknisk til rammeområde fellestjenester (R ådmann ) da brannsjefen,
i henhold til delegasjonsreglementet, rapporterer direkte til rådmann. Rådmann har i forsla g til
budsjett valgt å prioritere branndepo t ene på Sula og Mausund. Det bemerkes at kommunestyret
vedtok i oktober 2018 å investere i «Hvite» - biler som skal blant annet brukes til styrking av
brannberedskapen i tillegge til pasienttransport i øyrekka.

I t illegg er det vedtatt (KST - sak 22/18) å oppgradere/bygge garasjer på Sula og Mausund. Likeledes gå
til innkjøp av båreutstyr og ATV - hengere til pasienttransport/brannberedskap på Bogøya, Gjæsingen,
Sørburøy, Sauøy og Halten.

Frøya brannstasjon

Næring o g eiendom
Frø y a kommune opplever fortsatt stor etterspørsel etter næringsareal. Det arbeides med å utrede
flere områder som for eksempel Uttian, Rabben og Skarpneset. Rådmann vil aktiv jobbe med å bygge
ut byggefeltet «Holahauan» i tråd med kommunestyreved tak, oktober 2018.

Kaier og broer
Frøya kommune vil starte byggingen av ny liggekai ved Siholmen i samarbeid med Trondheim havn i
2019. Rådmann vil videre prioritere å oppgradere:

Gjetøy bru, Mausund i 2019
Bogøy bru, Bogøy i 2020 .
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K irken på Frøya – Frøya sokn

Vedlegg: F orslag til budsjett for sognet for 2019 .

Skisse nye Nordhammervik kirkegård, Frøya. Foto: Froya.no
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- 

Budsjettskjema 1A Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

- 

- 

 Frøya     

- 

Skatt på inntekt og formue  -283 114 906 -192 504 000 -255 840 411 

- 

Ordinært rammetilskudd  -55 067 563 -111 334 636 -82 309 000 

- 

Skatt på eiendom  -4 340 791 -4 275 000 -6 600 000 

- 

Andre direkte eller indirekte skatter  -13 832 0 0 

- 

Andre generelle statstilskudd  -3 319 221 -1 140 000 -3 419 405 

- 

Sum frie disponible inntekter  -345 856 313 -309 253 636 -348 168 816 

- 

Renteinntekter og utbytte  -5 848 026 -6 529 889 -9 529 889 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  -8 586 773 -7 000 000 -7 000 000 

- 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  17 166 572 17 819 855 18 518 831 

- 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Avdrag på lån  25 608 979 26 500 000 26 500 000 

- 

Netto finansinntekter/-utgifter  28 340 752 30 789 966 28 488 942 

- 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  0 0 0 

- 

Til ubundne avsetninger  20 568 695 2 000 000 2 000 000 

- 

Til bundne avsetninger  8 162 166 973 489 973 489 

- 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  0 0 0 

- 

Bruk av ubundne avsetninger  -7 413 113 -6 273 846 -12 373 846 

- 

Bruk av bundne avsetninger  -2 778 191 -7 114 239 -814 239 

- 

Netto avsetninger  18 539 557 -10 414 596 -10 214 596 

- 

Overført til investeringsbudsjettet  0 0 0 

- 

Til fordeling drift  -298 976 004 -288 878 266 -329 894 470 

- 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  275 326 092 285 104 458 329 894 470 

- 

Merforbruk/mindreforbruk  -23 649 912 -3 773 808 0 

 



Budsjettversjon - Forslag driftstiltak 2019-2022 - Rådmannen 

Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) - 31. oktober 2018 kl 13.29 - Side  

 

- 

Budsjettskjema 1B Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

- 

- 

 10 Ordfører     

- 

Netto  4 396 976 4 549 256 4 571 321 

- 

- 

 11 Rådmannen     

- 

Netto  51 883 430 62 901 268 45 939 243 

- 

- 

 20 Oppvekst     

- 

Netto  73 670 876 74 529 539 104 811 803 

- 

- 

 30 Helse og omsorg     

- 

Netto  120 298 775 117 440 392 142 646 914 

- 

- 

 40 Kultur     

- 

Netto  7 266 765 6 718 908 9 187 477 

- 

- 

 50 Teknisk     

- 

Netto  25 127 163 26 968 095 30 740 712 

- 

- 

 80 Motpost avskrivninger    

- 

Netto  -7 320 893 -8 003 000 -8 003 000 

- 

- 

 Frøya    

- 

Netto  275 326 092 285 104 458 329 894 470 
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- 

Budsjettskjema 2A Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

- 

- 

 Frøya      

- 

Investeringer i anleggsmidler  98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

- 

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  98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

- 

Bruk av lånemidler  -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

- 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0 0 

- 

Tilskudd til investeringer  0 0 0 0 

- 

Kompensasjon for merverdiavgift  -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

- 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  0 0 0 0 

- 

Andre inntekter  0 0 0 0 

- 

Sum ekstern finansiering  -98 731 000 -114 880 000 -46 494 400 -29 800 000 

- 

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 

- 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

- 

Bruk av avsetninger  0 0 0 0 

- 

Sum finansiering  -98 731 000 -114 880 000 -46 494 400 -29 800 000 

- 

Udekket/udisponert  0 0 0 0 
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Budsjettskjema 2B 

 
 

- - 

2019 2020 2021 2022 

- 

Sum finansieringsbehov nye tiltak  98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum fond  0 0 0 0 

Sum lån  -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Sum annet  -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Netto finansiering nye tiltak  0 0 0 0 

Sum renter og avdrag beregnet drift  698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

Netto driftskonsekvenser  698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

- 

Valgte tiltak 

- 

11 Rådmannen  16 600 000 12 150 000 3 000 000 3 000 000 

    551532 - Utstyr til branndepotene Sula og Mausund - 

(5400-339) 

 100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

    551533 - Ny brannbil hovedstasjonen Sistranda - (5400-339)  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

    551542 - Rekrutteringsleiligheter - (1105-265)  8 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag  86 400 361 960 481 225 598 870 

    551543 - Ombygging gamle helsesenter - (1105-265)  8 150 000 8 150 000 0 0 

        Renter og avdrag  88 020 423 760 667 078 658 276 

    551548 - Innkjøp iPader til politikere og administrasjonen - 

(1103-120) 

 350 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 780 62 426 60 914 59 402 

- 

20 Oppvekst  100 000 2 850 000 0 0 

    551434 - Varmesentral Mausund oppvekstsenter - (2200-222)  0 2 850 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 30 780 284 943 278 787 

    551544 - Sklie - (2300-231)  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

- 

30 Helse og omsorg  5 300 000 5 300 000 5 300 000 300 000 

    340003 - Nye senger og personløftere - (3400-253)  100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag  1 080 11 078 20 860 30 426 

    551545 - Nye boliger BAM - (3505-265)  5 000 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag  54 000 186 380 184 220 182 060 

    551546 - Nybygg omsorgsboliger BAM - (3505-265)  0 5 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 54 000 186 380 184 220 

    551547 - Nybygg omsorgsboliger - (3505-265)  0 0 5 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 54 000 186 380 

    551549 - Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser - 

(3400-253) 

 100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag  1 080 11 078 20 860 30 426 

    551550 - Løfte- hvilestoler og spisestoler (3400-253)  100 000 100 000 100 000 100 000 

        Renter og avdrag  1 080 11 078 20 860 30 426 

- 

40 Kultur  5 800 000 11 200 000 0 0 

    551517 - Gjøre bygdetunet funksjonelt (4100-375)  300 000 200 000 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 14 519 20 436 20 166 

    551540 - Svømmehall - (4101-381)  5 500 000 11 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  74 250 431 716 845 936 834 796 

- 

50 Teknisk  70 931 000 83 380 000 38 194 400 26 500 000 

    551101 - Kommunale kaier - (5110-332)  0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag  0 16 200 77 993 138 976 

    551328 - Trafikksikkerhetstiltak - (5110-332)  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 35 795 65 650 94 965 

    551347 - Sistranda skole - Elektrokjel/varmepumpe - 

(5110-222) 

 3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

    551352 - Kommunale veier - (5110-332)  1 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

        Renter og avdrag  10 800 62 795 144 645 203 815 

    551364 - Vannforsyning Sistranda - Nordskaget - (5200-345)  0 8 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551375 -  Nytt høydebasseng Bergheia - (5200-345)  9 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551376 - Nytt høydebasseng Bremnestuva - (5200-345)  0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551377 - Opprydding kommunale avløps- og 

overvannsledninger - (5200-353) 

 0 1 200 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551430 - Morgendagens omsorg - (5110-261)  19 375 000 27 500 000 0 0 

        Renter og avdrag  209 250 1 019 223 1 738 943 1 718 693 

    551431 - Gjetøy bru - oppgradering til 8 tonn - (5110-332)  2 300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  24 840 94 749 93 507 92 265 
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    551440 - Løpende investering kommunale vannledninger, 

samlepost - (5200-345) 

 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551441 - Nytt høydebasseng Sistranda 2019 - (5200-345)  10 000 000 5 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551445 - Avløpsrenseanlegg for Sistranda og Hamarvik - 

(5200-353) 

 0 10 000 000 15 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551449 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Flatval - 

(5200-353) 

 0 500 000 4 500 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551456 - Sanering av avløpsanlegg Nordskaget - (5200-353)  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    551464 - Sistien - (5110-332)  800 000 800 000 0 0 

        Renter og avdrag  8 640 41 596 65 480 64 616 

    551498 - Infrastruktur sentrumsområde - (5110-332)  3 000 000 2 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 203 970 300 710 295 310 

    551507 - Oppgradering av Sula kapell (5110-390)  0 0 194 400 0 

        Renter og avdrag  0 0 2 624 10 011 

    551521 - Bygging av kommunale utleieboliger - (5110-265)  5 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  54 000 205 975 203 275 200 575 

    551539 - Bogøy bru - utbedring - (5110-332)  0 2 300 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 24 840 139 817 137 333 

    551551 - Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke - (5110-332)  0 80 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 1 080 6 079 5 971 

    551552 - Oppgradering gravplasser - (5110-393)  456 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  6 156 23 481 23 173 22 865 

    556007 - Utvendig rehabilitering høydebasseng (5200-345)  1 200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    556008 - Innkjøp vannmålere - (5200-345)  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    556009 - Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger - (5200-345)  0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    556010 - Oppgradering/utskifting av vannkummer - 

(5200-345) 

 800 000 800 000 800 000 800 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557001 - Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 

- (5200-353) 

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

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557002 - Sanering og oppgradering avløpsanlegg Sula - 

(5200-353) 

 6 500 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557003 - Opprydding spredt avløp Valen - (5200-353)  0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557004 - Opprydding spredt avløp Måsøval - (5200-353)  0 2 500 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557005 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 2 - 

(5200-353) 

 0 0 4 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557006 - Opprydding spredt avløp Sandvika - (5200-353)  0 0 2 500 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557007 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik - 

(5200-353) 

 0 0 500 000 7 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557008 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset - 

(5200-353) 

 0 0 500 000 6 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    557009 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 1 

(5200-353) 

 0 0 0 4 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

50 Teknisk  0 0 0 0 

    Drenering Nesset barnehage (2800) (5110)  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 9 544 9 400 9 256 

    551534 - Kontormøbler administrasjonen (5110-120)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 24 995 24 455 23 915 

    551535 - Bytte av traktor - (5110-330)  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    551536 - Skjær til traktor (5110-332)  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    551537 - Hjullaster - (5110-332)  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 49 990 48 910 47 830 

    551538 - Feiemaskin - (5110-332)  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    551541 - Hurtigladestasjon for El-biler - (5110-332)  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 49 990 48 910 47 830 
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- 

Økonomisk oversikt investering Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

- 

- 

 Frøya      

- 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  0 0 0 0 

- 

Andre salgsinntekter  0 0 0 0 

- 

Overføringer med krav til motytelse  0 0 0 0 

- 

Kompensasjon for merverdiavgift  -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

- 

Statlige overføringer  0 0 0 0 

- 

Andre overføringer  0 0 0 0 

- 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 0 

- 

SUM INNTEKTER (L)  -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

- 

Lønnsutgifter  0 0 0 0 

- 

Sosiale utgifter  0 0 0 0 

- 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.  86 820 000 103 380 000 43 840 000 28 740 000 

- 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod  0 0 0 0 

- 

Overføringer  11 911 000 11 500 000 2 654 400 1 060 000 

- 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  0 0 0 0 

- 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 

- 

SUM UTGIFTER (M)  98 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

- 

Avdragsutgifter  0 0 0 0 

- 

Utlån  0 0 0 0 

- 

Kjøp av aksjer og andeler  0 0 0 0 

- 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 0 

- 

Avsetning til ubundne investeringsfond  0 0 0 0 

- 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 0 

- 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  0 0 0 0 

- 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  87 276 000 103 460 000 44 034 400 28 740 000 

- 

Bruk av lån  -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

- 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 

- 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 0 

- 

Overføringer fra driftsregnskapet  0 0 0 0 

- 

Bruk av tidligere års overskudd  0 0 0 0 

- 

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0 0 

- 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 0 

- 

Bruk av ubundne investeringsfond  0 0 0 0 

- 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 0 

- 

SUM FINANSIERING (R)  -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

- 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  0 0 0 0 
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- 

Økonomisk oversikt drift Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

- 

- 

 Frøya     

- 

Brukerbetalinger  -16 890 133 -17 887 436 -18 546 000 

- 

Andre salgs- og leieinntekter  -43 775 077 -46 654 683 -46 294 440 

- 

Overføringer med krav til motytelse  -64 724 744 -40 964 606 -29 972 145 

- 

Rammetilskudd  -55 067 563 -111 334 636 -82 309 000 

- 

Andre statlige overføringer  -3 319 221 -1 140 000 -3 419 405 

- 

Andre overføringer  -12 015 594 -2 279 405 0 

- 

Skatt på inntekt og formue  -283 114 906 -192 504 000 -255 840 411 

- 

Eiendomsskatt  -4 340 791 -4 275 000 -6 600 000 

- 

Andre direkte og indirekte skatter  -13 832 0 0 

- 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -483 261 861 -417 039 766 -442 981 401 

- 

Lønnsutgifter  240 932 376 223 815 506 238 302 988 

- 

Sosiale utgifter  29 095 038 46 243 337 50 071 621 

- 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  85 778 108 75 911 439 82 231 805 

- 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  39 293 685 32 360 602 33 188 915 

- 

Overføringer  23 681 168 17 920 168 23 000 168 

- 

Avskrivninger  28 176 935 26 575 100 29 009 158 

- 

Fordelte utgifter  -6 301 088 -3 360 464 -4 522 500 

- 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  440 656 222 419 465 688 451 282 155 

- 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -42 605 639 2 425 922 8 300 754 

- 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -5 848 026 -6 529 889 -9 529 889 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  -8 586 773 -7 000 000 -7 000 000 

- 

Mottatte avdrag på utlån  -197 631 -377 000 -377 000 

- 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -14 632 430 -13 906 889 -16 906 889 

- 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  17 166 572 17 819 855 18 518 831 

- 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

- 

Avdrag på lån  25 608 979 26 500 000 26 500 000 

- 

Utlån  449 984 377 000 377 000 

- 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  43 225 535 44 696 855 45 395 831 

- 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  28 593 105 30 789 966 28 488 942 

- 

Motpost avskrivninger  -28 176 935 -26 575 100 -26 575 100 

- 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -42 189 469 6 640 788 10 214 596 

- 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  0 0 0 

- 

Bruk av disposisjonsfond  -7 413 113 -6 273 846 -12 373 846 

- 

Bruk av bundne fond  -2 778 191 -7 114 239 -814 239 

- 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -10 191 304 -13 388 085 -13 188 085 



Budsjettversjon - Forslag driftstiltak 2019-2022 - Rådmannen 

Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Prisjusterte verdier) - 31. oktober 2018 kl 15.24 - Side  

- 

Økonomisk oversikt drift Regnskap 

2017 

Budsjett 

2018 

Budsjett 

2019 

- 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 

- 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 

- 

Avsetninger til disposisjonsfond  20 568 695 2 000 000 2 000 000 

- 

Avsetninger til bundne fond  8 162 166 973 489 973 489 

- 

SUM AVSETNINGER (K)  28 730 861 2 973 489 2 973 489 

- 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -23 649 912 -3 773 808 0 
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1 Forord 

1.1 KOSTRA-Analyse 
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og 
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og 
omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner 
med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Tallene oppdateres 15. 
mars og 15. juni hvert år. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ureviderte tall for kommunene 15. 
mars, og opprettede tall 15. juni. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette 
feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. 
De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Kunnskapsgrunnlaget 
inneholder KOSTRA-nøkkeltall fra nivå 2 og kvalitetsdata på alle tjenesteområder for alle landets 
kommuner. Det er også lagt inn grunnlagsindikatorer fra nivå 3 samt Behovsprofil-indikatorer. 
 
Frøya kommune benytter i hovedsak Framsikt analyse-modell og SSB KOSTRA som grunnlag for 
utarbeidelse av Kunnskapsgrunnlaget. 
 
I tillegg inneholder Kunnskapsgrunnlaget data fra følgende kilder: 
 

 Skoleporten/Utdanningsdirektoratet: 

 Nasjonalt Folkehelseinstitutt: http://khs.fhi.no 

 IMDI 

 Utvalgte nøkkeltall for flyktninger, bosetting og sysselsetting 

 KMD 

 Kriterier inntektssystemet indeksverdier fra Grønt hefte 

 Kriterier inntektssystemet grunnlagsdata 
 
Framsikt Analyse-modell beregner indikatorer for nettoutgift per innbygger for funksjoner hvor SSB 
ikke tilbyr dette. Grunnlaget er da SSB sin tabell for Detaljert kommuneregnskap funksjonsdelt. Her 
er det hentet netto utgift samt benyttet innbyggertall per 31.12 for å beregne netto utgift per 
innbygger. 
 

1.2 Befolkningsprognose 
Framsikt Analyse-modell henter data for historisk befolkningsutvikling fra SSB sin statistikk 
Folkemengde (Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 1. januar). Sist oppdatert 
23.februar 2018 per 1.januar 2018 – neste oppdatering er 23.februar 2019. Tallene for 2018 i 
Befolkningsprognose er innbyggertallet per 01.01.2018. 
 
Framsikt Analyse-modell henter data for befolkningsprognose fra SSB sin statistikk for 
Befolkningsframskrivinger (Tabell 10213 – Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 
alternativer).  Denne statistikken er sist oppdatert 21.juni 2016 og oppdateres hvert annet år. I 
framskrivingene brukes aggregerte individdata om folkemengde, fødte, dødsfall og flyttinger fra SSBs 
befolkningsstatistikksystem (Bestat), som bygger på data innsamlet av Skattedirektoratet gjennom 
folkeregistreringen til Det sentrale folkeregisteret . 
 
SSB beskriver framskrivingene slik: «Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan 
befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og 
inn- og utvandring» 
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1.3 Kommune NM 
Kommune NM utarbeides og leveres av NHO. Framsikt Analyse-modell sin visning av kommune NM 
baserer seg på totalrangeringene (landet totalt og innenfor områdene næringsliv, arbeidsmarkedet, 
demografi, kompetanse og kommunal økonomi). Mer detaljerte nøkkeltall finnes tilgjengelig på NHO 
sine nettsider. 
 
NHO beskriver kommune NM slik: 
 
«Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, 
arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2017 er i hovedsak 
basert på tallgrunnlag fra 2016.» 
 

1.4 Forbrukerrådets kommunetester 
Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjon i kommunenorge. Poengskalaen 
som er brukt, strekker seg fra 0–100 poeng, der 100 er best. 
 
Forbrukerrådet beskriver rangeringen slik: «Forbrukerrådet har gjort kommunetester siden 2005 av 
service, tilgjengelighet og informasjon. Metoden som benyttes er det som kalles mystery shopping – i 
våre tilfeller mystery calling, mystery mailing og nettsjekk. Testmedarbeidere har utgitt seg for å 
være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og 
via kommunenes nettsider. Vi har sendt flere separate e-poster, og ringt mange telefonsamtaler til 
hver kommune. I tillegg har vi lett etter mer enn 100 forskjellige informasjonselement på hver 
kommunes nettsider». For nærmere detaljer se http://www.forbrukerradet.no/side/forbrukerradets-
kommunetester/ 
 

1.5 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 Kunnskapsgrunnlaget ønsker vi å sammenligne oss med kommuner som er i samme 
kommunegruppe som oss. Frøya har god kontakt med Hitra kommune og samarbeider på flere 
tjenesteområder. Frøya ønsker i tillegg å sammenligne seg med Vikna. Vikna er en kommune med 
mange likhetstrekk til Frøya. Nærøy er også en kommune med mange likhetstrekk til Frøya. Fra og 
med analysen for 2017 velges følgende sammenligningskommuner og grupper: Hitra, Vikna, 
Kommunegruppe 3, Sør-Trøndelag og Landet (inkl. Oslo). 
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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 – aldersgrupper  
Befolkningsutviklingen i perioden 2010 – 2017 har vært som følger: 

Pr. 1. januar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Barnehage (0-5 år) 279 293 295 326 332 335 344 367 364 

Grunnskole (6-15 år) 539 537 529 507 500 500 511 510 510 

Videregående (16-19 år) 216 217 224 246 246 258 251 236 234 

Voksne (20-66 år) 2 565 2 569 2 620 2 728 2 767 2 826 2 961 3 082 3 115 

Eldre (67 år og eldre) 715 710 701 699 702 715 732 742 739 

Total 4 314 4 326 4 369 4 506 4 547 4 634 4 799 4 937 4 962 
 
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 2010. 
 

 Antall barn i skolealder, 6 – 15 år er barn som går i grunnskolen. Denne gruppen har hatt en 
nedgang i antall barn siden 2010. Gruppen 16 – 19 år er ungdommer som går i videregående 
skole. Denne gruppen har hatt en moderat økning siden 2010. Totalt har skolebarn i alderen 
6 – 15 år hatt en nedgang på 29 i perioden. 

 

 Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i 
alt 550 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av 
arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet. 

 

 Utviklingen i aldersgruppen 67 år og eldre har hatt en økning på 24 personer. 

 

Tabellen under viser vekst i prosent pr. aldersgruppe og totalt. Målingen gjelder fra året 2007 da 

verdien er satt til 100 %. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Barnehage (0-5 år) 108,1 % 113,6 % 114,3 % 126,4 % 128,7 % 129,8 % 133,3 % 142,2 % 

Grunnskole (6-15 år) 97,3 % 96,9 % 95,5 % 91,5 % 90,3 % 90,3 % 92,2 % 92,1 % 

Videregående (16-19 år) 109,1 % 109,6 % 113,1 % 124,2 % 124,2 % 130,3 % 126,8 % 119,2 % 

Voksne (20-66 år) 111,4 % 111,6 % 113,8 % 118,5 % 120,2 % 122,8 % 128,6 % 133,9 % 

Eldre (67 år og eldre) 96,6 % 95,9 % 94,7 % 94,5 % 94,9 % 96,6 % 98,9 % 100,3 % 

Total 106,5 % 106,8 % 107,8 % 111,2 % 112,2 % 114,4 % 118,4 % 121,8 % 
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Befolkningsutviklingen i perioden 2007 – 2017 har vært som følger: 

 

Fra 2008 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 818 personer i hele perioden. Dette 

tilsvarer en befolkningsvekst på 16,5 % fra 2008 - 2018. 

 

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Disse to er vist i figuren 

under. 

 

Perioden 2008 – 2017 viser et et gjennomsnittlig fødselsoverskudd 4,7 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 i Frøya startet for fullt. Tallene viser en forholdsvis markant nedgang fra 2016 til 

2017. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Frøya 4 144 4 215 4 314 4 326 4 369 4 506 4 547 4 634 4 799 4 937 4 962
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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. 01.01.2017 gir følgende resultat for Frøya og sammenligningskommunene: 

20171 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel 0 åringer 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 

Andel 1-5 år 6,2 5,1 6,4 5,2 5,8 5,8 

Andel 6-15 år 10,3 10,3 13,1 11,7 11,6 12 

Andel 16-18 år 3,3 3,7 4,3 3,9 3,5 3,7 

Andel 19-24 år 7,3 7 8 7,3 9 7,7 

Andel 25-66 år 56,9 54,3 51,9 52,6 54,9 54,9 

Andel 67-79 år 9,9 13,8 10,3 13 10,2 10,6 

Andel 80 år og 
over 

5 4,7 4,9 5,5 3,9 4,2 

 
Av tabellen over ser vi at Frøya kommune har størst andel 25-66 år i forhold til de andre. 
 
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. 
 

Pr. 1. januar 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 76 80 83 78 76 79 85 

1-5 år 314 341 364 414 393 396 418 

6-12 år 388 404 428 490 578 573 578 

13-15 år 146 147 144 192 216 261 260 

16-19 år 233 221 218 236 265 318 355 

20-44 år 1 802 1 854 1 875 1 876 1 945 1 994 2 084 

45-66 år 1 340 1 364 1 394 1 475 1 569 1 712 1 823 

67-79 år 503 519 529 611 673 750 840 

80-89 år 207 205 195 209 277 325 372 

90 år eller 
eldre 

51 48 53 66 64 76 107 

Totalt 5 060 5 183 5 283 5 647 6 056 6 484 6 922 
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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 også frem til 

2035. 

 For barnehage vil det ut i fra prognosen bli en vesentlig økning i etterspørselen av 

barnehagetilbud  frem mot 2025. 

 Elevtallet i barneskolen vil øke med 190 fra 2018 til 2030. 

 Ungdomstrinnet får en økning på 115 elever frem til 2035. 

 

Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene 

 

2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

0 år 76 80 83 78 76 79 85

1-5 år 314 341 364 414 393 396 418

6-12 år 388 404 428 490 578 573 578

13-15 år 146 147 144 192 216 261 260
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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, men vil deretter øke frem mot 2040. 

På kort sikt kan vi anta at vi får en behovsvekst for tjenester 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. 
 

3.3 Befolkningsstruktur 
Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på 

når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet. 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel skilte og separerte 16-66 år 9,3 10,2 9,8 9,7 9,2 10,7 

Andel uførepensjonister 16-66 år 10,8 11,9 10,8 10,7 9,1 8,9 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over 63,2 63,2 66 65,7 63,9 63,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner 84 84 84 83,6 84 83,7 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn 80,1 80,1 79,8 79,3 80,1 79,6 

Levendefødte per 1000 
innbyggere 11,7 10,1 14,9 10 11,7 11,2 

Døde per 1000 innbyggere 7,5 9,7 7 9,7 7,4 7,7 

Samlet fruktbarhetstall 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 
  
Frøya og fylket har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Vi har også sammen 
med Hitra den laveste andelen enslige innbyggere 80 år og over. 
 

2017 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Innflytting per 1000 innbyggere 58,2 51,2 58,5 48,4 57,7 57,9 

Utflytting per 1000 innbyggere 53,2 55,7 44,1 50,9 50,3 53,9 

Netto innflytting 5 -4,5 14,4 -2,5 7,4 4 

 
Vikna kommune har den desidert største netto innflyttingen i forhold alle andre i 
sammenligningsgruppen. 

2017 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel innvandrerbefolkning 24,80 % 20,00 % 10,60 % 11,90 % 13,10 % 17,30 % 

Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 25,4 20,7 12,5 13,4 13,1 18,2 

Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 31,3 31,3 15,4 16,6 16 20,7 

Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 29,9 29,7 14,9 15,9 15,5 20,5 
*Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere. 

 
Innvandrerbefolkningen* har hatt en kraftig økning i Frøya de senere årene og har største andel 
sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for Frøya 
kommune. 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 
Sør-

Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som bor i tettsteder 26,3 27,7 69,8 51,7 78,9 80,4 

Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i 
minutter 14,7 12 5,2 9,3 8,1 7,5 

Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler 
ut av bostedskommunen 10,9 11,6 14,4 20,3 27,6 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. 

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. 
 
Statlig rammeoverføring ble betraktelig redusert fra 2015 – 2016, men samtidig en betydelig økning i 
skatt på inntekt og formue. 
 

I prosent av BDI 2012 2013 2014 2015 2016 

Skatt på inntekt og formue 34,8 30 33,3 31,2 49,3 

Statlig rammeoverføring 32,8 31,4 32,3 32,7 20,4 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 1,5 0,4 3,1 0,3 0,7 

Eiendomsskatt 1,1 1 1 1 1 

Salgs- og leieinntekter 12,9 12,5 13,3 14,2 13,8 

Andre driftsinntekter 16,9 24,7 17 20,6 14,9 

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. 
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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 2012 2013 2014 2015 2016 

Frie inntekter i kroner per innbygger 51 579 53 200 54 455 53 857 61 583 

Utgiftsbehov (Landet = 100) 109,2 109,8 108,9 109 108,2 

Trekk/tilskudd utgiftsutjevningen, tall i 1000 kr 17 075 19 765 18 639 20 529 20 109 
 
 
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 2016 8,2 % mer midler enn gjennomsnittet for kommunesektoren for å 
kunne yte et likeverdig tilbud til 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 2016 utgjorde dette tilskuddet 20,1 millioner kroner. 
Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i 
utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet. 
 
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 gjøre 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. 

Skatt Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning

Frøya 44813 -10016 22668 3964

Hitra 22981 4091 22668 3311

Vikna 24488 2659 22668 6002
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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 bortsett fra 

2015. 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Brutto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 7,6 10,7 1,4 -2,2 3,5 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 7,4 10,8 0 -3,7 2,1 

 
Vi ser at Frøya kommune i 2016 har et positivt netto driftsresultat på 2,1 %. 
 
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. 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Brutto driftsresultat 3,5 2,9 4,8 3,4 3,8 3,4 

Netto driftsresultat 2,1 -0,3 2,6 3,4 4,4 3,8 
 
Driftsresultatene varierer noe, men Frøya kommune har sammen med Hitra det laveste netto 
resultat i 2016 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 2016 ble midlene brukt slik: 

 
 

 
 

 
 

 

Administrasjon og styring (11,4 %)

Barnehage (14,1 %)

Grunnskoleopplæring (23,9 %)

Helse og omsorg (36,2 %)

Sosialtjenester (2 %)

Barnevern (3,3 %)

Vann, avløp, renovasjon og avfall (-
1 %)

Fysisk planlegging, kulturminner,
natur og nærmiljø (1 %)

Kultur (5,8 %)

Kirke (0,8 %)

Samferdsel (1,2 %)

Bolig (-0,2 %)

Næring (0,7 %)

Brann og ulykkesvern (2 %)
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Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Administrasjon og styring 13,3 15,1 17,3 12,6 11,4 

Barnehage 11,1 11,7 14 15,2 14,1 

Grunnskoleopplæring 24,6 25 23,1 23,3 23,9 

Helse og omsorg 40,4 38 40,7 33,4 36,2 

Sosialtjenester 2 1,4 1,7 0,9 2 

Barnevern 2,7 2,5 2,5 3,3 3,3 

Vann, avløp, renovasjon og avfall -3 -2,4 -0,8 -0,7 -1 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 0,4 0 0,3 0,6 1 

Kultur 3,7 3,9 5,3 6,4 5,8 

Kirke 1,4 1,3 1,2 1,2 0,8 

Samferdsel 1,1 1,1 1 1,2 1,2 

Bolig -0,6 -0,6 -4 0,2 -0,2 

Næring 1,5 -0,3 0,8 0,3 0,7 

Brann og ulykkesvern 1,6 1,8 1,8 2 2 
 
Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 74,2 % av netto driftsutgifter i 2016. 
 

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 

Administrasjon og styring 6 803 6 760 6 429 7 532 4 174 4 037 

Barnehage, 1-5 år 134 320 124 042 131 146 142 706 142 565 139 403 

Grunnskole, 6-15 år 136 716 132 784 109 063 134 160 104 096 107 328 

Kommunehelsetjenesten 4 000 4 116 2 995 4 157 2 590 2 514 

Pleie- og omsorgtjenesten 17 219 15 173 17 057 22 148 14 499 16 652 

Sosialtjenesten, 20-66 år 557 -936 2 503 3 037 3 180 3 913 

Barnevernstjenesten, 0-17 år 9 842 13 294 7 506 11 272 9 075 8 925 

Kultur 3 461 2 960 1 102 2 827 2 185 2 148 

Kirken 485 736 585 934 581 563 

Fysisk planlegging, kulturminner, 
natur og nærmiljø 596 409 284 899 653 631 

Samferdsel 731 1 042 1 976 1 734 783 791 

Boligformål -134 -406 -123 -20 54 73 

Brann- og ulykkesvern 1 201 1 138 865 1 192 842 778 
 
Frøya bruker en god del mer på kultur og noe mindre på kirken og samferdsel i forhold til de andre. 
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Årsverksramme 2018 

10 Ordfører 1,20 

11 Rådmannen 39,65 

20 Oppvekst 134,98 

30 Helse og omsorg 190,17 

40 Kultur 9,23 

50 Teknisk 47,61 
 
 

4.6 Langsiktig gjeld 

I % av brutto driftsinntekter 2012 2013 2014 2015 2016 

Netto lånegjeld 76,1 118,7 147,3 155,9 151,4 

Langsiktig gjeld 230,4 264,8 307,1 318,6 296,2 

-herav Pensjonsforpliktelse 119,2 115,4 128,3 126 121,2 
 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og 
fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2015 til 2016 har 
andelen netto lånegjeld, langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelse av brutto driftsinntekter gått ned. 
 
 
 
 

 
 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Netto lånegjeld 151,4 146,7 88,6 81,3 93,1 79,1

Langsiktig gjeld 296,2 312,8 208,9 228,5 228,6 213,5

=- herav Pensjonsforpliktelse 121,2 130,4 106,9 130,8 115,1 114,6
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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. 
 

5 Administrasjon, styring og fellesutgifter 

5.1 Grunnlagsdata 
 
 
 

Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger 2012 2013 2014 2015 2016 

Politisk styring 777 1104 781 760 750 

Kontroll og revisjon 128 149 181 191 167 

Administrasjon 5 305 6 706 8 362 5 794 5 578 

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 150 148 144 145 265 

Administrasjonslokaler 712 863 788 817 709 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brutto driftsutgifter i kroner pr. 

innbygger Frøya Hitra Vikna 

Kostragr.

3 Sør-Tr.lag Landet 

Politisk styring 750 745 692 818 397 373 

Kontroll og revisjon 167 183 122 248 111 117 

Administrasjon 5 578 5 200 5 391 6 269 3 447 3 489 

Forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen 265 522 232 232 330 273 

Administrasjonslokaler 709 675 745 697 348 380 
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6  Barnehagedrift 

6.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2013 2014 2015 2016 2017 

0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager 0 0 1 1 0 

1-2 åringer med barnehageplass i kommunale 
barnehager 42 43 42 57 57 

1-5 åringer med barnehageplass 247 262 258 277 277 

3-5 åringer med barnehageplass i kommunale 
barnehager 115 103 106 97 95 

Barn med barnehageplass 247 263 259 279 277 

Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle 
minoriteter 67 68 65 73 71 

Barn med barnehageplass i kommunale barnehager 157 146 149 155 152 

Barn med barnehageplass i private barnehager 90 117 110 124 125 

Ansatte i alt kommunale barnehager 53 56 58 59 68 

Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale 
barnehager 17 16 17 19 20 

Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager 15 15 14 17 16 

Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale 
barnehager 38 39 39 41 43 

 
 

 
 
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 det 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. 
 

2013 2014 2015 2016 2017

0-åringer med barnehageplass 0 1 1 2 0

0-åringer i kommunen 52 60 59 58 56

1-5 åringer med barnehageplass 247 262 258 277 277

1-5 åringer i kommunen 280 275 285 309 308
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6.2 Produktivitet 

2017 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Antall kommunale barnehager 6 5 2 121 203 2 720 

Antall private barnehager 2 0 6 47 188 3 140 
 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i 
kommunale barnehager 11 118 10 862 9 957 10 119 10 447 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn 
i kommunal barnehage 127 841 139 204 167 192 182 497 172 168 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert oppholdstime 44 48 56 62 56 

 
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager sier noe om voksentettheten i 
barnehager. Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er redusert fra 2015 til 
2016. Videre ser vi at korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime har hatt en 
nedgang. 
 

6.2.1 Sammenlignet med andre kommuner 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Korrigerte oppholdstimer per 
årsverk i kommunale barnehager 10 447 10 125 11 277 10 137 11 425 11 363 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 

barnehage 172 832 175 096 171 919 192 041 184 072 191 792 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager per 

korrigert oppholdstime 56 59 59 64 59 63 
 
Frøya og Vikna har laveste korrigerte brutto driftsutgifter per barn, mens Frøya har laveste korrigerte 
brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime sammenlignet med de andre i gruppen. 
 

6.3 Brukertilfredshet 
Foreldreundersøkelsen ble i 2015 gjennomført i 3 barnehager i Frøya kommune med den total 

svarprosent på 76 %. Undersøkelsen er gjennomført av 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 fylkes- og landsgjennomsnittet på alle indikatorene. 92 av 149 inviterte svarte på 
undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 61,74. 
 

6.4 Kvalifikasjon og kompetanse 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 25 30,1 27,3 30,9 34 

Andel ansatte med pedagogisk utdanning som 
tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder 2,6 4,8 6,1 10,3 4 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 
barnehagelærerutdanning 65,5 75,8 79,4 87,9 84,2 

Andel styrere med pedagogisk utdanning som 
tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder 12,5 11,1 33,3 50 33,3 

Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning 
som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk 

leder 0 0 0 0 3,4 

Andel ansatte menn med basisvirksomhet i 
barnehagene 6,6 4,3 7,1 3,6 3,5 
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6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner 

 

 
 
Frøya kommune har hatt en liten nedgang fra 34% i 2016 til 32,4% i 2017 i andelen ansatte med 

barnehagelærerutdanning. Flere ansatte er fortsatt i gang med et utdanningsløp som 

barnehagelærere.  

6.5 Dekningsgrader 

6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

 

 
 
Andel barn i målgruppen med barnehageplass har hatt en liten nedgang siden 2014. 
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Andelen på 100,6 % i 2015 skyldes at Frøya kommune har hatt 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 litt over 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. 
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Vikna har høyeste andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år. 
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. 

7 Grunnskole og SFO 

7.1 Grunnlagsdata 
Frøya 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall kommunale grunnskoler 6 6 6 6 6 

Antall elever 1.-4. årstrinn 181 197 209 233 243 

Antall elever 5.-7. årstrinn 147 136 131 123 132 

Antall elever 8.-10. årstrinn 175 165 170 149 136 

Sum elever i grunnskolen 503 498 510 505 511 

      Antall elever med spesialundervisning 57 46 40 36 41 

Antall elever med særskilt norskopplæring 22 21 25 16 23 

Antall elever med morsmålsopplæring .. 8 8 13 .. 

Antall elever som får skoleskyss 270 287 299 240 273 

Antall elever i SFO 62 74 74 103 111 

Antall elever i SFO med 100 % plass 25 39 35 18 19 

Antall elever som har avsluttet grunnskolen 56 66 51 53 56 

Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst 
som de avsluttet grunnskolen 55 65 51 52 55 

      

Elevtimer, 1.-7. årstrinn 
245 
268 

248 
120 

254 
172 

269 
666 

282 
429 

Elevtimer, 8.-10. årstrinn 
151 
196 

145 
855 

159 
404 

139 
840 

120 
106 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 11,7 11,2 10,0 11,6 11,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 9,5 9,4 11,3 8,9 9,5 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,5 14,5 12,7 12,7 11,5 

Lærertimer totalt 33 656 34 184 36 762 36 899 36 400 

Undervisningstimer totalt pr. elev 67 69 72 73 71 

      Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 33,3 36,8 36,0 35,7 37,3 

Antall årsverk for undervisningspersonale 58,9 59,0 55,1 55,4 56,5 

Antall elever pr. årsverk til undervisning 10,7 10,4 9,8 9,8 10,0 

Antall lærere totalt 77 78 71 73 73 

Antall lærere med kontaktlærerfunksjon 35 36 35 36 36 

Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning 
og pedagogisk utdanning 55 59 56 60 58 

Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning 
uten pedagogisk utdanning 8 5 4 3 3 

Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere 14 14 11 10 12 
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Assistentårsverk i undervisningen 7,0 7,0 7,0 8,0 10,0 

Antall elever pr. assistentarsverk i undervisningen 71,1 71,0 75,0 62,8 51,0 
 
Antall elever i grunnskole har vært ganske stabil i perioden. Hvis vi ser på prognoser og utviklingen av 
barn 6-15 år, så vil vi få en økning på 190 barn i perioden 2018-2040. 
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, men med en liten økning på mellomtrinnet. 
 
 

Utviklingen i Frøya 2012 2013 2014 2015 2016 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor  i 
prosent av samlede netto driftsutgifter i 

kommunen 24,9 25,4 23,4 23,2 23,8 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per 
innbygger 6-15 år 106 866 120 458 117 254 123 468 136 716 

Brutto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss, per elev 100 670 119 391 118 844 124 531 137 213 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss, per elev 77 720 88 605 91 357 92 342 100 217 

Brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 78 829 90 590 92 181 97 575 99 420 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per 
elev 1 921 1 870 2 024 2 270 2 357 

Brutto driftsutgifter til SFO, per elev 23 450 27 945 33 731 29 297 32 178 

Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev 1 050 1 771 777 410 1 093 
 
Tabellen viser at andelen av NDU til skolesektor av totale NDU i kommunen er redusert med 1,3 % fra 
2012 til 2016, mens alle driftsutgifter per innbygger og elev er økende. 
 
Brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss har økt en god del fra 2015 til 2016. I 
tabellen under ser vi nærmere på hva de tre elementene i dette måleparametret er satt sammen av. 
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Tabellen viser at utgiftene øker på alle områder, men desidert mest på skoleskyss. 
 
 

2016 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

NDU grunnskolesektor i % av 
samlede netto driftsutgifter 23,8 25,7 23,8 23,4 23,3 23 

NDU til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år 136 716 132 702 108 500 133 179 104 053 104 893 

BDU til grunnskole, skolelokaler 
og skoleskyss per elev 137 213 136 389 101 645 138 691 112 990 112 155 

Lønnsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss per 

elev 100 217 105 152 84 543 111 811 88 487 88 761 

BDU til grunnskole per elev 99 420 112 544 83 662 112 442 89 671 91 113 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell per elev 2 357 2 404 1 676 2 046 1 301 1 477 

Driftsutgifter til inventar og utstyr 
per elev 1 093 1 183 890 1 188 877 1 075 

BDU til SFO per elev 32 178 33 290 24 458 29 469 29 993 28 834 
 
 
I tabellen ser vi at NDU til skolesektor av kommunens samlede NDU er ganske lik for hele 
sammenligningsgruppen. Frøya og Hitra har en god del høyere driftsutgifter til 
undervisningsmateriell per elev. 
  
Vi ønsker også her i tabellen under å se på nærmere på fordelingen mellom undervisning, 
skolelokaler og skoleskyss. 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Grunnskole 78 829 90 590 92 181 97 575 99 420

Skolelokaler 16 880 24 503 24 090 25 358 32 131

Skoleskyss 8 664 8 044 4 491 2 689 11 983
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Vi ser at Frøya har høyeste BDU per elev til skolelokaler. Frøya har de senere år investert mye i nye 
skolelokaler. 
 
 

7.2 Elevundersøkelsen - læringsmiljø 

 

 

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Grunnskole 99 420 112 544 83 662 112 442 89 671 91 113

Skolelokaler 32 131 16 767 17 983 22 672 20 637 18 801

Skoleskyss 11 983 12 631 0 8 220 11 980 10 066
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Tabellene over viser resultater fra undersøkelser om elevenes læringsmiljø på 7. trinn og 10. trinn. 
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 7. trinn viser at Frøya har laveste resultat mot resten av sammenlignigsgruppen både 
for trivsel og mobbing av andre elever påi skolen. 
 
For 10. trinn viser resultatene at Hitra kommer dårligst mens Frøya ligger på samme nivå som 
Trøndelag på mobbing av andre elever på skolen. Frøya kommer dårligst ut på trivsel i skolen for 10. 
trinn. 
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7.3 Læringsresultater – nasjonale prøver 
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Årsaken til manglende data for noen av mestringsnivåene er så lav andel at tallene er unntatt 

offentlighet. 
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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 8 % i 2017. Vi 

ser imidlertid en liten økning fra 2016. Årsaken til nedgangen er økt fokus på målrettet arbeid for å 

bedre tilbudet om tilpasset opplæring for alle elevene på skolene i Frøya. 
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7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner 

 

Ser man bort fra landsgjennomsnittet, så har Frøya har laveste andel elever med spesialundervisning, 

mens Hitra har høyeste andel i sammenligningsgruppen. 

7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

 

Frøya scorer gjennomgående dårligere enn alle i sammenligningsgruppen i alle årsmålinger, men har 

en økning fra 2016 til 2017. 
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8 SFO 

8.1 Grunnlagsdata 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Netto driftsutgifter til SFO 484 700 909 753 1 327 

Brutto driftsutgifter til SFO 1 369 1 700 2 260 2 168 2 770 

Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO 855 913 1 169 1 291 1 248 

Kommunens egenfinansiering av SFO 514 787 1 091 877 1 522 

Antall elever i kommunal SFO 60 62 74 74 103 

Antall elever i kommunal SFO 6-9 år 59 62 74 74 102 

Antall elever i kommunal SFO med 100 % plass 17 25 39 35 18 

Antall innbyggere 6-9 år 174 178 199 215 239 
 

 

8.2 Dekningsgrad 
 

 
 
Tabellen viser at andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO har hatt en økning siden 2015, mens andel 
elever i kommunal SFO med 100 % plass har hatt en stor nedgang siden 2015. 
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Frøya har den laveste andelen innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, mens Hitra og Frøya skiller seg 
klart ut med den laveste andelen elever i kommunal SFO med 100 % plass. 
 

8.2.1 Prioritering og produktivitet 

 
Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.ag Landet 

NDU til skolefritidstilbud i % av 
samlede NDU 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

NDU til skolefritidstilbud per 
innbygger 269 307 285 311 255 198 

BDU til skolefritidstilbud per 
kommunal bruker 32 178 33 290 24 458 29 469 29 993 28 834 
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9 Pleie og omsorgstjenester 

9.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Mottakere av  hjemmetjenester  0-66 år 35 34 34 60 61 

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 45 43 43 45 50 

Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 85 86 89 78 87 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 165 163 166 183 198 

Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 17 36 23 21 25 

Mottakere av støttekontakt 11 12 16 21 24 

Pleietrengende med pårørende som mottok 
omsorgslønn pr. 31.12 11 9 8 12 14 

Hjemmeboere med høy timeinnsats 8 7 7 21 21 

Mottakere av brukerstyrt personlig 
assistanse BPA .. 2 3 3 3 

Mottakere av matombringning .. .. 57 48 40 

Mottakere av trygghetsalarm 85 97 80 95 103 

Beboere i institusjon i alt 64 64 76 59 61 

Beboere i institusjon under 67 år 10 .. 18 0 0 

Beboere i institusjon 67-79 år 5 .. 6 .. 11 

Beboere i institusjon 80 år og over 49 50 52 50 48 

Institusjonsbeboere på tidsbegrenset 
opphold 5 7 9 9 12 

Institusjonsbeboere på langtidsopphold 59 57 67 50 49 

Sykehjemsbeboere 64 63 75 59 61 

Mottakere av avlastning 5 .. 5 6 10 

Plasser i skjermet enhet for personer med 
demens 18 16 16 17 17 

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon .. 7 10 10 10 

Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i 
institusjon 11 11 12 12 12 

Kommunale sykehjemsplasser 57 57 57 57 57 

Årsverk av leger i institusjon 1 1 1 1 1 

Årsverk av fysioterapeuter i institusjon 0,31 0,21 0,21 0,21 0,52 
 
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 2017 er funksjonsfordelt på flere virksomheter: 

2017 
234 

Aktivisering 
253 

Institusjoner 
254 

Hjemmeboende 

261 
Institusjons 

lokaler Totalt Andel 

 1100 
Rådmannskontor  

  
41 121 

 
41 121 0,05 % 

 1102 IKT  
 

221 237 650 497 934 872 668 1,01 % 

 1103 OSK  2 736 19 714 2 546 15 444 40 440 0,05 % 

3103 Helsestasjon/ 
jordmortjeneste 

  
620 703 

 
620 703 0,72 % 

3108 Psykisk helse 
  

1 877 645 
 

1 877 645 2,17 % 

 3400 PLO  115 801 -608 541 644 
 

-492 096 -0,57 % 

 3401 Somatisk avd.  
 

17 036 983 15 616 
 

17 052 599 19,67 % 

 3402 Miljøavdeling 
Beinskardet  

 
7 776 454 111 

 
7 776 565 8,97 % 

 3403 Korttids- og 
hjemmebaserte 

tjenester  
 

11 436 095 -54 
 

11 436 041 13,19 % 

 3404 
Institusjonskjøkken  

 
3 280 895 

  
3 280 895 3,78 % 

 3405 BPA-
Kostnadskrevende  

  
-859 089 

 
-859 089 -0,99 % 

 3406 Beinskardet  
  

5 125 901 
 

5 125 901 5,91 % 

3407 Hjemmebaserte 
tjenester 

  
15 890 679 

 
15 890 679 18,33 % 

3408 Dagsenter 1 655 907 
   

1 655 907 1,91 % 

 3501 Cafe Kysthaven  312 259 
 

30 110 
 

342 369 0,39 % 

 3502 MOA  
  

9 823 529 
 

9 823 529 11,33 % 

 3503 Øvergården  
  

11 076 136 
 

11 076 136 12,77 % 

 3504 Brukerstyrt BPA  
  

816 956 
 

816 956 0,94 % 

 3505 Fellesadm. 
Funksjonshemmede  367 609 

 
-7 938 779 

 
-7 571 170 -8,73 % 

3507 Heia 
  

366 037 
 

366 037 0,42 % 

3508 
Avlastningsenheten 

  
256 317 

 
256 317 0,30 % 

3509 
Oppfølgingstjenesten 

  
2 608 876 

 
2 608 876 3,01 % 

4102 Frivilligsentralen 
  

733 314 
 

733 314 0,85 % 

 5100 Teknisk  82 527 
  

3 851 148 3 933 675 4,54 % 

 Totalt  2 536 839 39 162 837 41 138 816 3 867 526 86 706 018 100,00 % 
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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 

 

 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. 
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Frøya har den laveste andelen 67-79 år i sammenligningsgruppen og har sammen med 

kostragruppen høyeste andel 80 år og over. 
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Vi antar at prioriteringen gjenspeiler alderssammensetningen og vi ser at kostragruppe 3 bruker en 

større andel til å drifte pleie og omsorgstjenester. Hitra har laveste nivå NDU sammenlignet med de 

øvrige i gruppen. 

 
 
Sammenlignet med de andre i gruppen bruker Hitra og 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 denne 
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 Hitra og Frøya 
kommune driver denne tjenesten kostnadseffektivt siden de 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 relativt få omsorgsboliger med 
heldøgns bemanning.  

Frøya Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-Tr.lag Landet

Pr. innbygger 17 219 15 349 17 057 22 154 14 502 16 592

Pr. innbygger 67 år og over 114 571 85 032 114 003 123 446 104 073 113 895

Pr. innbygger 80 år og over 329 504 320 682 350 493 403 343 364 049 394 803
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Tabellen viser at Frøya kommer høyest ut i andel innbyggere over 80 år som er beboere på 
institusjon sammenlignet med resten av gruppen.   
 

 
 
Frøya har den høyeste andelen beboere i institusjon, og har derfor en forholdsvis lav andel 
mottakere av hjemmetjenester 80 år og over. Frøya har en markant høyere andel mottakere av 
hjemmetjenester i gruppen 67-79 år. 
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Med 49,5 % av kostnadene til institusjonsdrift ligger Frøya sammen med Hitra over resten av 
sammenligningsgruppen. Med bare 2,6 % 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 49,5 49,9 41,1 49,4 48,4 44,6

Tjenester til hjemmeboende 47,9 41,5 51,2 46,6 46 49,9

Aktivisering, støttetjenester 2,6 8,5 7,7 3,9 5,6 5,5
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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 10,1 15,6 3,5 7,5 7,4 7,2 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 0-66 år 35,5 38,9 20,2 19,2 22,5 19,8 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 67-79 år 20 13,5 9,3 12,9 14,1 14,4 

Andel hjemmetj.mottakere med 
omfattende bistandsbehov, 80 år og 

over 9,3 14,6 15,2 13,1 12,1 13,1 

Andel av alle brukere som har 
omfattende bistandsbehov 31,7 23,2 23,8 24,6 23,9 24,6 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer 
pr uke, praktisk bistand 15,1 26,8 8,6 8,9 9,8 9,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer 
pr uke, hjemmesykepleie 4,2 7 2,5 5,8 3,8 4,8 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i 
uken. Brukere utenfor institusjon 13,5 18,8 7,2 11,9 10,1 10,8 

 
Høy timesinnsats er hjemmeboende som mottar tjenester mer enn 35,5 timer/uke. 

Frøya Hitra Vikna
Kostragr

.3
Sør-

Tr.lag
Landet

Kommunale PLO-tjenester 448 667 501 595 336 086 391 805 421 072 405 946

Hjemmetjenester 299 899 302 092 216 658 221 244 246 336 246 489

Institusjon, pr. kommunal plass 901 404 1 341 189 894 810 1 150 414 1 036 336 1 110 419
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Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 4,8 4,3 4,2 11,5 10,1 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 0-66 år .. 26,5 26,5 43,3 35,5 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 67-79 år .. 11,6 18,6 17,8 20 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 80 år og over .. 10,5 5,6 9 9,3 

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 22,4 30,8 31,2 31,5 31,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk 
bistand 6,2 5,8 2,6 14,1 15,1 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 
hjemmesykepleie 2 2,4 4,4 4,4 4,2 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere 
utenfor institusjon 7,5 7 6 13,1 13,5 

 
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. 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.  
 
 

 
 
Utviklingen i mottakere av hjemmetjenester har vært gradvis økende siden 2013. Det er en 
forholdsvis stor økning i gruppen 0-66 år siden 2013. 
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Andelen brukere med omfattende bistandsbehov har utviklet seg som vist i tabellen. Oversikten blir 
noe ufullstendig da det for noen år 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 Hitra har høyeste andel langtidsopphold i institusjon og Frøya har høyeste andel 
med tidsbegrenset opphold i institusjon. 
 

9.5 Kvalitet 

 
 
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. 

71,4

54,5

0

35,3
41,6 44,0

85,7
91,7

0

84,5 87,4 84,5

45,3
38,2

17,3

39,5
46,8

36,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Andel brukere med omfattende bistandsbehov, 
2017

Institusjon: Tidsbegrenset opphold

Institusjon: Langtidsopphold

Aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj

23,0

16,4
20,0 19,9 20,7

18,2
22,8

36,1

0,0

19,9
15,1

19,2

29,8

55,6

19,0

29,0

15,6

26,2

17,5

30,6

0

9,1 8,3 7,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering



 

Kunnskapsgrunnlaget 2017 – Frøya kommune, Økonomiavdelingen Side 47 

 

 
 
Frøya og Hitra har en del mer legetimer per uke per beboer enn resten av gruppen. Frøya og Hitra 
kommer bra ut på fysioterapitimer per uke per beboer. På Frøya er lege til stede på sykehjemmet 
37t/uken, ikke bare tilgjengelig. Lege gjennomfører visitt, undervisning etc.  
 
 

 
 
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. 
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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. 

10 Kommunehelsetjeneste 

10.1 Grunnlagsdata 

Frøya 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til 
svangerskapskontroll 66 51 56 38 111 54 

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt 45 37 52 56 50 53 

Antall barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 2-3 års alder 66 39 57 61 59 57 

Antall barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn 30 44 64 53 52 60 

Antall fødte i løpet av året 53 48 60 54 58 56 

Antall fastlegeavtaler 5 5 5 6 4 4 

Antall åpne fastlegelister 5 2 5 5 1 1 

Antall pasienter på fastlegeliste 4 262 4 380 4 483 4 653 3 739 3 915 

Beregnet kapasitet hos fastlege 4 400 4 500 4 600 5 200 4 000 4 000 

Timer pr. uke til kommunalt arbeid av 
fastleger 24 27 27 31 27 0 

Antall personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid (khelse + plo) 4 9 7 6 5 4 

Antall avtalehjemler for private 
fysioterapeuter, fulltid 1 .. 0 0 0 0 

Antall avtalehjemler for private 
fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) 2 2 2 2 3 3 
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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. 

 

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 Hitra Vikna
Kostragr.

3
Sør-

Tr.lag
Landet

Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste pr. innbygger

0-5 år
10 351 10 934 7 352 10 133 9 373 8 534

Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste pr. innbygger

0-20 år
3 203 2 900 2 071 2 596 2 642 2 352

Forebyggende arbeid, helse pr.
innbygger

250 590 121 166 171 179
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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. 

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 har høyeste andel legeårsverk og ligger godt over fylket og landet. Hitra og Vikna har lavest 
dekning av fysioterapeuter. Frøya har relativt god dekning av ergoterapeuter. 
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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 har ingen dekning av årsverk 
til denne tjenesten i 2016. 
 
 

10.3.1 Fastlegene 

 
 
Frøya har lengste listelengde blant fastlegene bortsett fra fylket og landet. Vi ser også at Frøya ikke 
har ledig reservekapasitet. 
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10.4 Kvalitet 
 
 

 
 
Tabellen viser at Frøya og Hitra har lavest dekning på hjemmebesøk og Frøya og Vikna har lavest 

dekning på helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke. Andel over 100 % skyldes nyfødte med 

annen bostedskommune. 

11 Sosialtjeneste og sysselsetting 

11.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Sosialhjelpsmottakere 81 89 96 98 117 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år 80 85 92 97 115 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 28 31 28 26 28 

Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn 
under 18 år 24 24 24 19 28 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 
(måneder) 7 296 7 814 8 994 9 961 9 122 

Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 3 2 3 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 
(måneder) 3 2 3 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 
(måneder) 3 3 3 3 3 

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med 
sosialhjelp som hovedinntektskilde (måneder) 4 3 4 3 4 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder 
eller mer 9 5 10 15 19 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 33 23 28 48 50 
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Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som 
hovedinntektskilde 22 35 37 26 29 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som 
hovedinntektskilde 13 15 14 11 16 

Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som 
hovedinntektskilde 13 16 17 13 22 

Sosialhjelpsmottakere med heltid som 
arbeidssituasjon 9 11 10 4 5 

Sosialhjelpsmottakere med deltid som 
arbeidssituasjon 8 7 9 11 15 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som 
arbeidssituasjon 41 41 44 40 49 

Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som 
arbeidssituasjon 10 16 19 17 19 

Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom 
introduksjonsordning som arbeidssituasjon 0 0 0 18 16 

Stønadssats per måned for enslige 5 373 5 500 5 600 5 700 5 850 

Stønadssats per måned for ektepar/samboere 8 924 9 100 9 300 9 500 9 750 

Stønadssats per måned for personer i bofellesskap 4 462 4 550 4 650 4 750 4 850 

Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år 2 049 2 100 2 150 2 200 2 250 

Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 
år 2 724 2 800 2 850 2 900 2 950 

Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år 3 415 3 500 3 600 3 700 3 800 
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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 
pr. innbygger 20-66 år 2012 2013 2014 2015 2016 

Råd, veiledning og sosialt forebyggend 
arbeid 841 645 712 -48 -330 

Økonomisk sosialhjelp 489 503 802 799 1 005 

Tilbud til personer med rusproblemer 0 7 -40 14 -118 

Totalt 1 330 1 155 1 474 765 557 
 
Tabellen viser at det har vært en betydelig nedgang i utgiftene til sosialtjenester fra 2014 til 2016. 
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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. Det publiseres ikke tall sosialhjelpsmottakere pr. fylke og etter 
KOSTRA-gruppe. Dette for å beskytte sensitive tall. Hvis én kommune i et fylke eller en KOSTRA-
gruppe har et tall som er undertrykt av hensyn til sensitivitet (dvs er lavere enn 4), så kan dette tallet 
avsløres via fylkessummen eller sum KOSTRA-gruppe. 
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Antall sosialhjelpsmottakere hadde en betydelig nedgang fra 2012 til 2014. Driftsutgiftene ble mer 
enn fordoblet fra 2014 til 2015, men har hatt en nedgang fra 2015 til 2016. 
 
 

 
 
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 mer enn doblet 

fra 2013 til 2016. Vi ser også en økning i antallet som har trygd/pensjon som hovedinntektskilde fra 

2015 til 2016. 

 

De største gruppene av sosialhjelpsmottakere er ikke arbeidssøkere og arbeidsledige. 
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Frøya har laveste andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde sammenlignet med 
resten. 
 
 

 
 
Hitra har den laveste andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. For landet er 
andelen over 100. Dette skjer i de tilfeller en og samme person mottar stønad i flere kommuner. 
Disse blir da talt som flere sosialhjelpstilfeller. 
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Frøya kommune har laveste andel av sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere totalt. 
 
I følge SSB så skyldes manglende data for kostragruppe 3 og Sør-Trøndelag fylke 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 2012 2013 2014 2015 2016 

Barn med undersøkelse eller tiltak 55 54 66 65 83 

Undersøkelser i alt 29 40 46 49 67 

Undersøkelser avsluttet 22 31 43 29 54 

Undersøkelser som førte til tiltak 5 16 12 14 22 

Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder 5 8 20 3 16 

Barn med tiltak i løpet av året 32 36 37 33 46 

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året 22 26 27 26 37 

Barn med omsorgstiltak i løpet av året 10 10 10 7 9 

Barn  med tiltak som ikke er plassert av barnevernet 21 24 24 19 31 

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet 11 12 13 14 15 

Barn med tiltak per 31.12 27 28 27 23 32 

Barn med hjelpetiltak per 31.12 17 19 20 16 23 

Barn med omsorgstiltak per 31.12 10 9 7 7 9 

Sum stillinger i alt 4,5 3,5 4,5 4 5,5 

Stillinger med fagutdanning 4 3 4 3,5 5 

Antall barn 0-17 år 973 961 957 976 987 
 
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 2016. Hitra og kostragruppe 3 ligger fortsatt høyest. 
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Hitra har de største driftsutgiftene per barn og da spesielt for barn med tiltak. 
I følge SSB så skyldes manglende data for kostragruppe 3 og Sør-Trøndelag fylke at en eller flere 
kommuner ikke har rapportert inn tall, eller at utvalget av sensitive data gjør at rapporteringen kan 
identifisere enkeltindivider. 
 

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 omtrent på nivå med Hitra for 

barn med undersøkelse. 

 

 
 
Tabellen viser at det har vært en økning i barn med undersøkelse og for barn med barnevernstiltak i 
perioden. 
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12.4 Produktivitet 

 

I 2016 førte 40,7 % av undersøkelsene i Frøya kommune til tiltak og det er omtrent samme andel som 

for landet. 

De to tabellene under illustrerer den store kostnadsforskjellen det er mellom å ha tiltak i opprinnelig 
familie i forhold til tiltak der barn er plassert av barnevernet. Vikna har de høyeste driftsutgiftene til 
barnevern i 2016. 
 

 
 
For Frøya har kostnadene per barn som er plassert av barnevernet blitt redusert fra 729.455 i 2012 til 
490.267 i 2016. 
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Kostnadene til denne formen for tiltak er omtrent en tiendedel av hva det koster å ha barn med tiltak 
der barnet er plassert av barnevernet. For denne tjenesten har Frøya hatt en kraftig reduksjon i 
kostnadene siden 2012.  
 
 

 
 
Dersom man ser perioden 2012-2015 i et, så har det vært en liten nedgang i antall barn med tiltak i 
Frøya kommune, men fra 2015 til 2016 ser vi en forholdsvis høy økning. 
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12.5 Kvalitet 

 

Vikna kommune har det laveste antall årsverk med fagutdanning 2016. 

 

De fleste av dem vi sammenligner oss med har hatt en økning i årsverk med fagutdanning siden 2012. 

Frøya har hatt en økning med et årsverk i perioden fra 2012 til 2016. 
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81 % av barn på tiltak i Frøya hadde i 2012 utarbeidet plan. I 2016 hadde Frøya og Hitra høyeste 
andel på henholdsvis 97 % og 100 % av barn på tiltak med utarbeidet plan. 
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13 Kultur 

13.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Kino 
     Kinosaler 1 1 1 1 1 

Antall kinoseter 129 129 129 72 72 

Totalt antall kinobesøk 3 252 3 786 3 702 4 904 5 795 

Antall kinoforestillinger 74 105 120 170 193 

Antall forestillinger norske filmer 11 18 42 35 54 

Fritidssenter 
     Antall kommunale fritidssenter 0 0 0 0 1 

Fritidssenter, antall timer åpen per uke 0 0 0 0 4 

Bibliotek 
     Utlån alle fysiske medier 27 155 27 423 21 629 23 529 18 065 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek 1 922 1 808 2 312 2 448 2 848 

Besøk i folkebibliotek totalt 16 707 16 900 26 471 28 000 39 854 

Utlån andre medier bibliotek 
     Andre utlån 821 820 864 915 943 

Lydbøker 1 434 1 472 794 1 032 645 

Musikkinnspillinger 176 162 101 22 82 

Videogram 1 538 1 672 608 700 669 

Andre medier 3 969 4 126 2 367 2 669 2 339 

Bokutlån bibliotek 
     Barnelitteratur 11 704 11 870 9 543 11 802 9 781 

Voksenlitteratur 11 482 11 427 9 719 9 058 5 945 

Skjønnlitteratur for voksne 4 534 4 269 4 053 3 545 2 640 

Bokutlån totalt 23 186 23 297 19 262 20 860 15 726 

Bokbestand bibliotek 
     Total bokbestand 25 116 25 537 22 435 26 273 29 231 

Barnebøker 9 532 9 759 7 707 10 396 11 582 

Voksenbøker 15 584 15 778 14 728 15 877 17 649 

Skjønnlitteratur for voksne 8 012 7 828 6 815 7 402 8 360 

Frøya kulturskole 
     Antall elever i kommunens musikk- og 

kulturskole 207 148 141 146 144 

Antall elever fra kommunen i musikk- 
og kulturskoler 208 148 142 146 144 
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13.2 Prioritering 

Netto driftsutgifter Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Kultursektoren per innbygger i kroner 3 461 2 960 1 102 2 827 2 185 2 148 

Folkebibliotek 9 16 28 15 10 13 

Aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-18 år 527 1 088 308 940 1 479 1 272 

Kommunale musikk- og kulturskoler, 
per innbygger 6-15 år 7 473 5 842 1 118 4 377 2 982 2 230 

Totalt 11 470 9 906 2 556 8 159 6 656 5 663 
 
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 fysiske medier fra 
folkebibliotek per innbygger 3,7 4,1 4,2 3,6 3,5 3 

Bokutlån fra folkebibliotek per 
innbygger i alt 3,2 3,2 3,4 2,9 2,6 2,3 

Barnelitteratur, antall bokutlån 
skjønnlitteratur per innbygger 0-13 
år 10 8,7 7,3 7,8 7,8 6,2 

Utlån, andre media i alt fra 
folkebibliotek per innbygger 0,5 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek 
per 1000 innbygger 577 417 504 456 264 201 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 8,1 6,4 6,6 4,4 4,4 4,6 
 
Tabellen viser at Hitra 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 har høyeste tilvekst alle medier per 1000 innbygger. Frøya har også høyeste andel 
besøk i folkebibliotek per innbygger. 
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13.4 Kino 

 

Frøya har relativt få kinoseter per innbygger sammenlignet med de andre i gruppen. Frøya har også 

laveste antall besøk per kinoforestilling i 2016. 

 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall innbyggere per kinosete 34,9 35,2 35,9 66,7 68,6 

Besøk per kinoforestilling 43,9 36,1 30,9 28,8 30 

Antall kinoforestillinger 74 105 120 170 193 
 
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. 
 

68,6

44,4

0

36,5

74,2

66,9

30 31,5

53,5

30,8
36,3 35,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet

Antall innbyggere per kinosete Besøk per kinoforestilling



 

Kunnskapsgrunnlaget 2017 – Frøya kommune, Økonomiavdelingen Side 70 

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.  
 
 
 

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 tilsku .. .. 11 667 12 652 34 801 42 528 

Antall frivillige lag som mottar 
kommunale driftstilskudd 26 23 3 748 997 14 769 

Kommunale driftstilskudd til 
lag og foreninger pr lag som 
mottar tilskudd 11 538 14 130 7 000 25 318 39 583 40 776 

 
Frøya og Hitra har ifølge regnskap for 2016 ikke gitt tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger 
per lag som mottar tilskudd. Frøya og Vikna er de som gir minst i kommunale driftstilskudd til lag og 
foreninger per lag som mottar tilskudd. 
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13.7 Musikk og kulturskole 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Brutto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per bruker 28 615 22 828 14 348 18 431 19 391 18 076 

Andel elever i grunnskolealder i  
kommunens musikk- og kulturskole 26,4 27,5 10,5 24,7 19 13,7 

 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd 4 5 4 5 5 

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige 
fellesråd og bispedømmer 6 7 4 5 6 

 

14.2 Nøkkeltallsanalyse 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 
Sør-

Tr.lag Landet 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. 
innbygger i kroner 485 736 585 934 581 563 

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 
innbygger 1,22 1,29 0,91 1,85 1,14 1,09 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige 
fellesråd pr. 1000 innbygger 1,01 1,07 0,68 1,41 0,89 0,82 
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15 Tekniske tjenester 

15.1 Samferdsel 

15.1.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Kommunale veier og gater i km med belysning 0 0 1 300 1 300 2 

Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som 
kommunen betaler for 0 0 0 0 0 

Private veier i km 130 150 152 157 159 

Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til 0 0 0 0 0 

Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har 
ansvaret for 0 0 0 0 1 

Fylkesvei, lengde i kilometer 101 96 96 96 96 

Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer 0 0 29 29 26 

Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater 0 0 70 70 115 
 

15.1.2 Nøkkeltallsanalyse 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, 
samferdsel i alt 530 567 562 698 731 

Brutto driftsutgifter i kr til 
gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal 
vei og gate .. .. 714 714 643 

Antall km tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for pr. 10 000 
innbygger .. .. .. .. 2 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate 47 738 43 261 42 745 48 830 53 723 

Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke 100 100 38,3 38,3 44,7 

 
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 2014-2016. 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, 
samferdsel i alt 731 1 042 1 976 1 734 783 791 

Brutto driftsutgifter i kr til 
gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal 
vei og gate 643 1 514 991 684 902 715 

Antall km tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for pr. 10 000 
innbyggere 2 4 9 12 13 11 

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og 
gate 53 723 77 019 88 206 93 468 199 007 142 033 

Andel kommunale veier og gater uten 
fast dekke 45 23 76 43 50 30 

 
Frøya kommune prioriterer relativt lite til kommunale veier og sykkelvei sammenlignet med resten i 
sammenligningsgruppen. 
 
 

15.2 Brann, ulykkesvern og feiing 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. 450 450 464 478 490 

NDU til forebygging av branner og andre 
ulykker pr. innbygger 24 44 30 3 6 

NDU til beredskap mot branner og 
andre ulykker pr. innbygger 764 918 943 1 131 1 195 

 
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 - ekskl. mva. 490 474 526 457 495 442 

NDU til forebygging av branner og andre 
ulykker pr. innbygger 6 -82 65 80 186 59 

NDU til beredskap mot branner og 
andre ulykker pr. innbygger 1 195 1 220 800 1 113 656 718 

 
Frøya og Hitra 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 2012 2013 2014 2015 2016 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1 17 266 19 639 22 424 17 100 19 490 

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private 
forslag til detaljreg. Kalenderdager 150 150 170 .. 187 

 
Saksbehandlingstiden er avhengig av både antall saker og vanskelighetsgrad på sakene og varierer fra 
år til år. Saksbehandlingsgebyr i 2016 er tilbake på omtrent samme nivå som i 2013. Det finnes ingen 
tall for på gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljregulering fordi kommunen 
ikke mottok noen slike forslag i 2015. 
 

15.3.2 Byggesak 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 7 183 .. 7 643 7 872 8 108 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist. 
Kalenderdager 28 .. .. 72 80 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist. 
Kalenderdager 16 .. 15 18 14 

Andel søkn. om tiltak der komm. har 
overskredet lovpålagt saksbehandlingstid 0 .. 0 12 1 

Gj.snittlig. saksbehandlingstid, 
eierseksjoneringer. Dager .. .. .. 5 14 

Antall søknader om tiltak mottatt siste år i 
kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20 211 .. 210 251 268 

 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, 
jf. PBL-08 §20-1 a 8 108 11 340 10 700 .. 12 691 12 645 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist. 
Kalenderdager 80 23 77 .. 45 38 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist. 
Kalenderdager 14 13 17 16 20 17 

Andel søkn. om tiltak der komm. har 
overskredet lovpålagt saksbehandlingstid 1 7 0 6 9 7 

Gj.sn. saksbehandlingstid, 
eierseksjoneringer. Dager 14 14 7 239 435 6 117 

Antall søknader om tiltak mottatt siste år i 
kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2 268 251 174 4 036 6 372 93 849 
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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. 
 

15.3.3 Oppmåling 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, 
jf. PBL-08 §20-1 a 7 183 .. 7 643 7 872 8 108 

Standardgebyr for oppmålingsforetning for 
areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 12 485 .. 13 284 13 683 14 093 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse 
av grunneiendom. Kalenderdager 100 .. 60 62 22 

Antall utstedte målebrev siste år per 1000 
eiendommer i kommunen 25 25 19 18 16 

 
Frøya kommune har hatt en positiv utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av 
grunneiendom siden 2012. 
 
 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Saksbeh.gebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 8 108 11 340 10 700 .. 12 691 12 645 

Standardgebyr for oppmålingsforetning 
for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2 14 093 17 693 15 100 .. 17 634 16 803 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
opprettelse av grunneiendom. 
Kalenderdager 22 56 41 .. 49 48 

Antall utstedte målebrev siste år per 
1000 eiendommer i kommunen 16 9 16 .. 9 8 

 
Frøya har det laveste saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig sammenlignet med resten og 
den korteste 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 2016. 
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16 Avgiftsbelagte tjenester (VAR) 

16.1 Vannforsyning 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 5 218 4 957 4 461 4 550 4 709 

Antall kommunale vannverk 1 1 1 1 1 

Antall innbyggere tilknyttet 
kommunal vannforsyning 3 555 4 000 4 000 4 000 4 000 

Lengde kommunalt ledningsnett 
totalt 191 873 192 123 192 123 192 123 215 000 

Antall meter fornyet kommunalt 
ledningsnett, gjennomsnitt siste 
tre år 367 540 553 570 697 

Antall meter utskiftet/rehabilitert 
kommunalt ledningsnett 950 620 90 1 000 1 000 

Total vannleveranse på 
kommunalt distribusjonsnett 
(m3) 1 365 002 1 340 805 1 322 347 1 322 347 1 563 692 

Gebyrinntekter per innbygger 
tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 4 429 3 978 3 453 4 439 3 969 

Gebyrgrunnlag per m3 kommunal 
vannleveranse (kr/m3) 8 8 9 14 10 

Driftsutgifter per innbygger 
tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 1 866 1 678 2 785 3 124 2 424 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje 35 % 18 % 18 % 18 % 19 % 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som er 
tilknyttet kommunal 
vannforsyning 81 68,7 86,5 .. 85,7 84,4 

Andel av 
husholdningsabonnentene 
som har installert vannmåler 0 13 1 .. .. .. 

Gebyrgrunnlag per innbygger 
tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 3 968 5 189 2 784 .. 1 367 1 363 

Gebyrgrunnlag per m3 
kommunal vannleveranse 
(kr/m3) 10 14 10 .. 9 9 

Driftsutgifter per innbygger 
tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 2 424 2 922 2 098 .. 891 969 

Årsgebyr for vannforsyning - 
ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) 4 709 4 273 3 841 3 555 3 898 3 437 

Beregnet gjennomsnittsalder 
for det kommunale 
vannledningsnett med kjent 
alder 24 21 37 .. 31 33 

Tilknytningstetthet på de 
kommunale 
distribusjonsnettet (innb/km) 19 21 25 .. 83 93 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til 
husholdningsforbruk 
(boliger/leiligheter) 20 22 30 .. 46 42 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til 
husholdningsforbruk 
(hytter/fritidsbolig) 3 7 2 .. 2 2 

Andel av total vannleveranse 
til industri 52 39 13 .. 15 11 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje 19 20 39 .. 25 31 

 
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. 
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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 
høye driftsutgifter 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. 
 

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 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel av befolkningen som er tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste .. .. .. 43,8 43,7 

Driftsutgifter per innbygger tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste 
(kr/tilkn.innb) .. .. .. 1109 851 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsrensing per tilknyttet innbygger .. .. .. 0,5 0,4 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsnett/innsamling per tilknyttet 
innbygge .. .. .. 99,5 99,6 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 287 3 616 3 978 4 376 4 529 

Årsgebyr for septiktømming - ekskl. 
mva.  (gjelder rapporteringsåret+1) 1 300 1 340 1 380 1 200 1 200 

Andel fornyet kommunalt 
spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år .. .. .. 1 1 

Tilknytningstetthet på det kommunale 
distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) .. .. .. 123 125 

Tetthet av pumpestasjoner (antall/km 
kommunalt spillvannsnett) .. .. .. 0 0 

Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 
pe) .. .. .. 1 1 

Lengde kommunalt spillvannsnett totalt .. .. .. 17 061 17 261 

Lengde kommunalt spillvannsnett med 
ukjent alder .. .. .. 0 0 

Lengde fornyet kommunalt 
spillvannsnett .. .. .. 300 0 

Lengde separat kommunalt 
overvannsnett .. .. .. 5 000 5 000 

Antall kloakkstopper i kommunale 
avløpsledninger og kummer .. .. .. 2 8 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som er 
tilknyttet kommunal avløpstjeneste 43,7 56,7 74,7 .. 84,6 84,4 

Driftsutgifter per innbygger 
tilknyttet kommunal avløpstjeneste 
(kr/tilkn.innb) 851 907 899 .. 873 1162 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsrensing per tilknyttet 
innbygger 0,4 0,1 18,5 .. .. .. 

- herav andel driftsutgifter for 
avløpsnett/innsamling per tilknyttet 
innbygge 99,6 99,9 81,5 .. .. .. 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 4 529 3 828 2 419 3 695 3 832 3 837 

Årsgebyr for septiktømming - ekskl. 
mva.  (gjelder rapporteringsåret+1) 1 200 1 501 1 107 1 389 1 609 .. 

Andel fornyet kommunalt 
spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år 0,58 2,6 .. .. 0,85 0,61 

Tilknytningstetthet på det 
kommunale distribusjonsnettet 
(avløp) (innb/km) 125 240 161 .. 147 119 

Tetthet av pumpestasjoner 
(antall/km kommunalt 
spillvannsnett) 0,46 0,27 0,24 .. 0,19 0,26 

 
 

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 2012 2013 2014 2015 2016 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 2 450 2 450 2 675 2 450 2 450 

Husholdningsavfall per årsinnbygger 
(kommune) 493 460 493 523 511 

Andel levert til materialgjenvinning, 
biologisk behandling og energiutnyttelse 81 80 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 .. 0 2 2 2 

Dager pr år med utvidet åpningstid for 
mottak av avfall 78 .. 78 78 78 
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Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 2 450 3 163 3 683 2 955 2 762 2 719 

Husholdningsavfall per årsinnbygger 
(kommune) 511 511 344 .. .. .. 

Andel levert til materialgjenvinning, 
biologisk behandling og energiutnyttelse 80 80 87 77 81 83 

Antall hentinger av avfall som inneholder 
matavfall, pr år 26 26 26 32 27 35 

Antall avfallstyper som det er lagt til rette 
for sortering av 2 2 12 7 4 7 

Dager pr år med utvidet åpningstid for 
mottak av avfall 78 104 2 75 77 73 

17 Eiendomsdrift 

17.1 Grunnlagsdata 

Kolonne1 2012 2013 2014 2015 2016 

Areal på eide administrasjonslokaler 3 621 3 621 3 621 3 621 3 621 

Areal på eide førskolelokaler 1 177 1 177 1 491 1 491 1 491 

Areal på eide skolelokaler 9 001 9 984 11 317 11 317 11 317 

Areal på eide institusjonslokaler 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 

Areal på eide kommunale 
idrettsbygg 2 727 2 044 2 044 2 044 2 044 

Areal på eide kommunale kulturbygg 600 300 1 480 1 480 1 480 

Samlet areal på formålsbyggene 25 333 22 433 25 260 28 260 28 260 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger .. 75 78 78 97 

Kommunalt eide boliger .. 75 77 77 77 

Kommunalt innleide boliger .. 0 1 1 3 

Privat eide boliger med kommunal 
disposisjonsrett .. 0 0 0 17 

Antall utleide boliger per 31.12 .. 75 78 78 97 

Antall søknader siste år .. 46 0 17 32 

Av dette, antall nye søknader 
mottatt siste år .. 45 0 12 22 

Antall avslag på søknad om 
kommunal bolig .. 34 0 0 12 

Av dette, antall avslag på nye 
søknader .. 33 0 0 11 

Beløp per måned i statlig bostøtte 
fra Husbanken, per kommune 135 093 120 502 98 914 113 066 142 073 

Antall husstander tilkjent statlig 
bostøtte fra Husbanken 86 72 60 67 73 

Antall boliger godkjent av 
kommunen for finansiering med 
startlån 38 27 31 44 26 
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Gjennomsnittsbeløp for startlån 
videretildelt av kommunen, i kroner 477 579 455 852 386 903 391 091 408 525 

Beløp til startlån videretildelt av 
kommunen, i kroner 18 148 000 12 308 000 11 994 000 17 208 000 10 621 673 

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 

 

 
 
 
 

Eiendomsfor
valtning

totalt

Administrasj
onslokaler

Førskoleloka
ler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

2013 160 166 65 220 109 0 68

2014 153 141 227 164 102 39 271

2015 123 68 95 165 81 1 280

2016 140 80 66 186 122 0 281
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eiendomsfo
rvaltning

totalt

Administrasj
onslokaler

Førskolelok
aler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

Frøya 140 80 66 186 122 0 281

Hitra 107 102 190 136 80 73 0

Vikna 89 121 117 99 70 11 230

Kostragr.3 118 123 137 117 118 117 113

Sør-Tr.lag 110 94 117 103 119 66 161

Landet 108 107 119 103 116 77 133
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Energikostnader per kvm - 2016
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17.2.2 Vedlikehold 

 

 
 
 

 

Vedlikeholds
aktiviteter

totalt

Administrasj
onslokaler

Førskoleloka
ler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

2013 50 30 66 44 60 0 90

2014 53 54 111 38 49 37 121

2015 148 189 370 156 85 9 139

2016 48 30 80 43 60 0 91
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Vedlikehold
saktiviteter

totalt

Administras
jonslokaler

Førskolelok
aler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

Frøya 48 30 80 43 60 0 91

Hitra 58 31 34 51 65 238 0

Vikna 31 5 44 48 17 1 89

Kostragr.3 110 120 192 104 124 80 61

Sør-Tr.lag 110 60 169 116 96 103 97

Landet 106 118 161 97 86 91 147
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17.2.3 Renholdskostnader 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renholdsakt
iviteter
totalt

Administrasj
onslokaler

Førskoleloka
ler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

2013 219 264 445 225 184 0 106

2014 225 283 461 221 251 0 70

2015 276 292 621 278 280 0 182

2016 259 304 439 260 265 0 211
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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.  
 
 

Renhold
totalt

Administras
jonslokaler

Førskolelok
aler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Kulturbygg Idrettsbygg

Frøya 259 304 439 260 265 0 211

Hitra 189 227 142 232 159 4 0

Vikna 124 186 439 293 51 9 98

Kostragr.3 126 139 222 162 108 42 40

Sør-Tr.lag 176 193 290 186 150 126 72

Landet 157 144 293 181 127 82 75
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17.2.4 Brutto driftsutgifter 

 

Frøya kommune hadde i 2016 vesentlig høyere brutto driftsutgifter til  idrettsbygg og kulturbygg i 

forhold til resten i sammenligningsgruppen. Frøya har også høyeste utgifter per kvm til kommunal 

eiendomsforvaltning totalt. 

 

Eiendomsfo
rvaltning

totalt

Administras
jonslokaler

Førskolelok
aler

Skolelokaler
Institusjonsl

okaler
Idrettsbygg Kulturbygg

Frøya 1 356 529 1 294 1 442 857 2 301 4 070

Hitra 822 765 831 960 618 78 823

Vikna 772 1 113 1 273 1 338 473 1 133 47

Kostragr.3 938 883 1 316 959 810 831 824

Sør-Tr.lag 1 190 912 1 537 1 094 974 1 526 1 001

Landet 1 078 941 1 511 1 009 865 1 234 869
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Samlet areal
kommunale

bygg per
innbygger

Administrasj
onslokaler

per
innbygger

Førskolelokal
er per barn i
kommunal
barnehage

Skolelokaler
per elev

Institusjonslo
kaler per
beboer

Idrettsbygg
per

innbygger

Kulturbygg
per

innbygger

Frøya 5,7 1,3 9,6 22,4 85,6 0,4 0,3

Hitra 6,3 0,9 15,6 17,2 362,8 0,3 0,2

Vikna 7,6 0,7 13,1 13,7 213,3 0,9 1,8

Kostragr.3 7,6 0,8 15,3 23,9 190 0,9 0,6

Sør-Tr.lag 4,8 0,4 13,6 18,8 128,2 0,4 0,3

Landet 4,7 0,4 12,7 18,6 124,1 0,5 0,3
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FRØYA SOKN 2019  

Forslag driftsbudsjett      

  2019 2018 2017 

Administrasjon         

10100.1000.41 Lønn 745218 639429 639315 

10400.1000.41 Seniortiltak 0 0 0 

10511.1000.41 Honorarer 2500 5000 10000 

10801.1000.41 Møtegodtgjørelse 120000 60600 40000 

10802.1000.41 Tapt arb.fortjeneste 0 0 0 

10900.1000.41 Pensjonsinnskudd KLP 163948 145662 127903 

10901.1000.41 Pensjonsinnskudd AFP 0 2706 0 

10902.1000.41 Kollektiv forsikring 3348 3432 2000 

10990.1000.41 Arbeidsgiveravgift 46367 40039 39791 

11000.1000.41 Kontormateriell 6000 6000 8500 

11010.1000.41 Abonnement 12000 6000 10000 

11151.1000.41 Bevertning 6000 8000 7000 

11203.1000.41 Div. utgifter 4000 3000 5000 

11300.1000.41 Porto 5000 12000 9000 

11301.1000.41 Telefonutgifter 3000 4000 6000 

11400.1000.41 Annonseutgifter 4000 4000 5000 

11403.1000.41 Valgutgifter 15000 0 0 

11500.1000.41 Kursutgifter 10000 10000 15000 

11600.1000.41 Skyss/kost tjenesteoppdrag 12000 20000 25000 

11706.1000.41 Utlegg tjenestereiser 4000 4000 5000 

11950.1000.41 Avgifter og gebyrer 10000 18000 27000 

11952.1000.41 Medlemsavgift KA 25000 21800 29000 

11962.1000.41 OU-kontingent KA 2400 2400   

12002.1000.41 Kontorutstyr 5000 5000 7000 

12003.1000.41 Kjøp av datautstyr 4781 6000 0 

12403.1000.41 Serviceavtaler IT 80000 80000 54000 

12700.1000.41 Bedriftshelsetjeneste 0 10000 13800 

13900.1000.41 Kommunal tjenesteyting 298900 298900 239000 

14291.1000.41 Merverdiavgift 30000 0 45000 

14700.1000.41 Tilskudd/gaver til andre 2000 5000 5000 

15501.1000.41 Avsatt lønnsreserve 30000 0 0 

          

          

Sum driftsutgifter   1650462 1420968 1374309 
  
 
 
         



 

17291.1000.41 Komp. Merverdiavgift -30000 0 -45000 

17900.1000.41 Kommunal tjenesteyting -298900 -298900 -239000 

18300.1000.41 Tilskudd fra kommunen -1207512 -1122068 -1170470 

19400.1000.41 Bruk av fond/avsettning -114050 0 -5000 

          

Sum driftsinntekter   -1650462 -1420968 -1459470 

          

Netto driftsresultat   0 0 -85161 

          

    2019 2018 2017 

Kirker         

10100.1000.42 Lønn 237000 679998 655294 

10110.1000.42 Lør/søn/helligdag/natt-tillegg 51000 50000 50000 

10204.1000.42 Vikarlønn 453926 20000 108863 

10300.1000.42 Ekstrahjelp 2000 5000 5000 

10511.1000.42 Honorarer 10000 10000   

10900.1000.42 Pensjonsinnskudd KLP 151935 154903 147831 

10901.1000.42 Pensjonsinnskudd AFP 0 8119 0 

10902.1000.42 Kollektiv forsikring 8000 7032 8500 

10990.1000.42 Arbeidsgiveravgift 42266 42580 45236 

11100.1000.42 Gudstjenestemateriell 40000 10000 15000 

11101.1000.42 Lærebøker konfirmasjon 8000 7000 5000 

11151.1000.42 Bevertning 1200 500   

11200.1000.42 Renholdsartikler 1500 2000 2000 

11202.1000.42 Andre driftsmidler 5000 2000 2000 

11301.1000.42 Telefonutgifter 5600 3400 2000 

11600.1000.42 Skyss/kost tjenesteoppdrag 22000 22000 30000 

11702.1000.42 Innleid transport 60000 60000 120000 

11706.1000.42 Utlegg tjenestereiser 2400     

11800.1000.42 Energi/strømutgifter 200000 200000 200000 

11850.1000.42 Forsikring kirkebygg 92000 89000 86000 

11900.1000.42 Leie av lokaler 18000 18000 18000 

11950.1000.42 Avgifter og gebyrer 35000 35000 30000 

12300.1000.42 Vedlikehold 25000 10950 55000 

12300.1000.42 Vedlikehold (Vinduer Titran)       

12400.1000.42 Service/driftsavtaler 30000 30000   

12402.1000.42 Stemming orgel/flygel 2000 0 0 

12700.1000.42 Konsulenttjenester 65000 0 0 

13700.1000.42 Refusjon til andre 5000     

14291.1000.42 Merverdiavgift 70000 0 150000 

          

Sum driftsutgifter   1643827 1467482 1735724 



          

          

16000.1000.42 
Brukerbetaling kirkelige 
tjenester -10000     

16001.1000.42 Begravelser utenbygds -3100 -2500 -5000 

16002.1000.42 Vielser utenbygds -3100 -2500 -5000 

16300.1000.42 Utleie av lokaler -4000 -12000 -10000 

17000.1000.42 Refusjon fra Bispedømme -30000 -30000 -60000 

17291.1000.42 Komp. Merverdiavgift -70000   -150000 

18300.1000.42 Tilskudd fra kommunen -1523627 -1420482 -1372080 

19000.1000.42 Renteinntekter   0 -15000 

19400.1000.42 Bruk av disposisjonsfond 0     

          

Sum driftsinntekter   -1643827 -1467482 -1617080 

          

Netto driftsresultat   0 0 118644 

          

          

    2019 2018 2017 

Gravplasser         

10300.1000.43 Ekstrahjelp 3000 3000 10000 

10990.1000.43 Arbeidsgiveravgift 0 0 510 

11202.1000.43 Andre driftsmidler 0 0 0 

11705.1000.43 Andre driftsutgifter 3000 1500 0 

12300.1000.43 Vedlikehold 124000 50000 35000 

13900.1000.43 Kommunal tjenesteyting 850000 850000 550000 

  Avsetting til fond 120000     

          

Sum driftsutgifter   1100000 904500 595510 

          

          

16200.1000.43 Salgsinntekter 0 0 0 

16301.1000.43 Festeavgifter -250000 -195600 -250000 

17900.1000.43 Kommunal tjenesteyting -850000 -850000 -550000 

          

Sum driftsinntekter   -1100000 -1045600 -800000 

          

Netto driftsresultat   0 -141100 -204490 

          

    2019 2018 2017 

Trosopplæring         

10100.1000.44 Lønn 103320 103220 102025 

10110.1000.44 Lør/søn/helligdag/natt-tillegg 2000 1500   



10900.1000.44 Pensjonsinnskudd KLP 23513 23513 20405 

10901.1000.44 Pensjonsinnskudd AFP 1354 1354 0 

10902.1000.44 Kollektiv forsikring 1174 1174   

10990.1000.44 Arbeidsgiveravgift 6453 6463 6244 

11108.1000.44 Trosopplæring 123186 122776 135326 

11300.1000.44 Porto 8000     

11500.1000.44 Kursutgifter 5000 5000 5000 

11600.1000.44 Skyss/kost tjenesteoppdrag 5000 5000 5000 

14291.1000.44 Momskompensasjon 0 0 20000 

          

Sum driftsutgifter   279000 270000 294000 

          

17291.1000.44 Momsrefusjon     -20000 

18000.1000.44 Trosopplæringsmidler -279000 -270000 -274000 

19400.1000.44 Disposisjonsfond 0 0   

Sum driftsinntekter   -279000 -270000 -294000 

          

Netto driftsresultat   0 0 0 

          

    2019 2018 2017 

Diakoni         

10100.1001.44 Lønn 255326 100000 135606 

10900.1001.44 Pensjonsinnskudd KLP 50000 21866 27101 

10901.1001.44 Pensjonsinnskudd AFP 3000 1354 0 

10990.1000.44 Arbeidsgiveravgift 15626 6011 8300 

11600.1000.42 Skyss/kost tjenesteoppdrag 2000 2000   

Sum driftsutgifter   325952 131231 171007 

          

18300.1000.44 Tilskudd fra kommunen -325952 0   

19400.1000.44 Bruk av disp.fond 0 -131231   

Sum driftsinntekter   -325952 -131231 0 

          

          

Netto driftsresultat   0 0 171007 

          

    2019 2018 2017 

Menigheten         

11102.7000.44 Dåpsopplæring 6000 5000 7000 

11103.7000.44 Midler til brudepar 1500 4000 5000 

11104.7000.44 Utgifter til menighetsarbeid 10000 70000 25000 

11106.7000.44 Utgifter til gullkonfirmant 25000 35600 30000 

11107.7000.44 Utgifter til konfirmantarbeid 68000 120000 60000 

11203.7000.44 Diverse utgifter 5500 4000 2000 



11204.7000.44 Utgifter blomsterfond 0 2000 2000 

11301.7000.44 Teletjenester 1000 0   

14291.7000.44 Merverdiavgift 6000   17000 

14650.7000.44 Overføring av offer 60000 60000 60000 

14700.7000.44 Tilskudd/gaver til andre 500     

          

Sum driftsutgifter   183500 300600 208000 

          

16101.7000.44 Egenandel konfirmantkapper -2500 -3000 -3500 

16102.7000.44 Egenandel konfirmanttur -30000 -27000 -20000 

16200.7000.44 Salgs/arr. Inntekter -1500 0 -5000 

17291.7000.44 Komp. Merverdiavgift -6000   -17000 

17701.7000.44 Innsamling best. Form 0 0 -50000 

17702.7000.44 Egenandeler 0 0 0 

17706.7000.44 Egenandeler gullkonfirmanter -25000 -35600 -30000 

18600.7000.44 Ofring egne formål -37000 -37000 -40000 

18650.7000.44 
Offer/innsa. til annen 
virksomhet -60000 -60000 -40000 

18700.7000.44 Gaver 0 0 0 

18701.7000.44 Gaver blomsterfond 0 0 0 

19000.7000.44 Renteinntekter 0 0 -2500 

19400.7000.44 Bruk av disp.fond -21500 -138000   

          

Sum driftsinntekter   -183500 -300600 -208000 

          

Netto driftsresultat   0 0 0 

          

          

    2019 2018 2017 

Menighetsbladet         

10300.7100.44 Ekstrahjelp 0 0 0 

10900.7100.44 Pensjonsinnskudd KLP 0 0 0 

10990.7100.44 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 

11202.7100.44 Andre driftsutgifter 0 0 0 

11300.7100.44 Porto       

11401.7100.44 Trykking menighetsbladet 160000 130000 100000 

15501.7100.44 Avsatt til bundne fond     0 

          

Sum driftsutgifter   160000 130000 100000 

          

16202.7100.44 Annonser -39000 -42000 -55000 

18700.7100.44 Gaver -121000 -88000 -45000 

19000.7100.44 Renteinntekter   0 0 



          

Sum driftsinntekter   -160000 -130000 -100000 

          

Netto driftsresultat   0 0 0 

          

    2018 2018 2017 

          

          

Kommunalt tilskudd   -3057091 -2542550 -2542550 

     
     
     
Ansvar/funksjon     
1000.41 Administrasjon    0   0 

1000.42 Kirker   0   0 

1000.43 Gravplasser   0   0 

1001.44 Diakoni   0   0 

1000.44 Trosopplæring   0   0 

7000.44 Menigheten   0   0 

7100.44 Menighetsbladet   0   0 

Netto driftsresultat Frøya Sokn   0   0 

Bruk av disp.fond  -1207512   
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FORSLAG TIL BUDSJETT PÅ RAMMENE 

 

- 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2018 Bud.justert 2018 Rev.bud 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

- 

 Frøya            21 -3 773 808   0 0 0 0 

- 

         

- 

 11 Rådmannen            53 334 884 64 972 524 1 000 000 65 972 000 43 032 564 43 032 564 43 032 564 43 032 564 

- 

 20 Oppvekst            72 813 200 74 529 539 1 500 000 76 029 000 101 432 398 102 654 966 103 272 297 103 841 848 

- 

 30 Helse og omsorg            116 003 540 116 040 392 10 500 000 126 540 000 141 246 914 141 437 006 141 785 718 142 138 207 

- 

 40 Kultur            7 146 268 6 718 908 6 6 724 000 9 187 477 9 281 893 9 376 310 9 451 843 

- 

 50 Teknisk            28 606 911 17 687 345 7 400 000 25 087 000 27 759 962 27 255 852 27 255 852 27 255 852 

- 

 80 Inntekter            -277 904 782 -283 722 516 18 611 000 -302 333 000 -322 659 315 -323 662 281 -324 722 741 -325 720 314 

- 

Resultat - 2 - 3 776 2 100 - 1 673     

 



Notat- Dyrøy oppvekstsenter 

 
Sistranda 06.11.18 

Tillegg til anbudssummen er kostnader til allerede utført prosjektering (ca. 800.000,- inkl. mva.) og 

avsetning for løst inventar (foreslått budsjettavsetning 1,3 mill. inkl. mva.). Dette er ikke uforutsette 

kostnader, men kostnader vi vet må dekkes. Uforutsette kostnader/tillegg er en avsetning for 

ekstraordinære kostnader som kan/vil dukke opp i løpet av byggeprosessen. Eksempelvis kostnader 

knyttet til endringer av løsninger, materialvalg el. lign. I ombyggingsprosjekter vil det dessuten kunne 

komme overraskelser når gamle konstruksjoner avdekkes og råte, manglende konstruksjonsstyrke eller 

lignende oppdages. På Nordskag oppvekstsenter hadde vi f.eks. en omfattende utskifting av bunnsvill i 

yttervegger pga. råte som ble oppdaget når konstruksjonen ble avdekket. Det er derfor alltid ønskelig 

med en reservepost i byggebudsjettet for å fange opp mulige/sannsynlige overraskelser. I tillegg må det 

avsettes midler til noe nytt inventar og utstyr.  

 

Med vennlig hilsen 

Frøya kommune 

Otto Falkenberg 

Arkitekt/prosjektmedarbeider 

Tlf. 72 46 32 59 / 924 61 403 
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Deres ref. Vår ref.  Arkivkode A40&13      Sted, Sistranda, dato: 18. okt. 2018 
 

Frøya kommune har følgende kommentarer til «Høring - Det videregående 

opplæringstilbudet 2019-20» 

 

For det første understrekes betydningen av at Guri Kunna videregående skole gir et 

tilbud som matcher samfunnets behov, krav og ønsker.  

Næringslivet på Frøya er i stor vekst og utfordrer teknologiviklingen og med det behovet 

for realfagskompetanse i både bredde og dybde både på videregående-, høgskole-, og 

universitetsnivået. På flere områder ligger næringslivet i dag foran teknologiutviklinga og 

er med å drar den frem, samt utfordrer teknologiske miljøer. Dette fortrinnet må 

utnyttes! Dette krever som sagt kompetanse i realfag både i bredde og dybde i større 

grad for fremtiden enn det vi har sett i fortiden. Dette kravet må den videregående 

skolen tilpasse seg. 

Med andre ord; næringen ønsker ungdommer inn i høyere utdanning for å være med i 

banebrytende teknologiutvikling som våre bedrifter krever. Derfor er det avgjørende at 

elevene etter endt videregående skole har kvalifikasjoner og forutsetninger for å ta 

høyere utdanning. Breddetilbud innen disse fagkretsene er dessuten ikke bare med å gi 

kompetanse, men er også viktige for å vekke ungdommenes nysgjerrighet i forhold til 

teknologi og utvikling, og hvordan og hvorfor dette er viktig for fremtidens 

Frøyasamfunn. 

En viktig premiss i denne sammenheng er at dagens tilbud ved Guri Kunna, både på 

Frøya og Hitra, tilbyr studiespesialisering på VG3. Dette også fordi studiespesialisering på 

VG3 bidrar til å opprettholde fagdybden innenfor kjernefagene ved skolen som helhet.  

 

For det andre er det viktig at tilbudet ved Guri Kunna, Frøya dekker elvenes behov hva 

gjelder studieretninger uten at de har behov for å ta deler av studiet på Hitra eller ved 

andre videregående skoler.  Avstandene fra deler på Frøya er svært lange og ikke 

forenelig med et godt elevtilbud. 



For det tredje er det viktig at våre elever som reiser ut i verden, for å samle kunnskap og 

erfaring, har lyst til å komme tilbake og etablere seg på Frøya. I denne sammenheng er 

det avgjørende at tilbudet av handel, kultur, offentlige tjenester og at skoletilbudet på 

både grunnskolen og den videregåendeskolen oppfattes som godt og variert.   

 

For det fjerde ønsker Frøya kommune å spille inn følgende hva gjelder studieretningen - 

salg, service og sikkerhet. Slik situasjonen er pt kan det se ut som om at det foreslås at 

det ikke skal gis tilbud kommende skoleår på VG2 som følge av at det er få elever i dag 

ved studieretningen på VG1.  

Dette mener vi er svært uheldig. På samme måte som havbruksnæringen er 

handelsnæringen i øyregionen stor og økende. Næringen har behov for kvalifisert 

arbeidskraft og mulighet for å kunne ta fagbrev også innenfor disse retningene. Fagbrev, 

gir kompetanse, og ikke minst yrkesstolthet. 

For å appellere til flere elever hadde det vært ønskelig at studieretningen også fokuserte 

på reiseliv - mao studieretning for salg, reiseliv og sikkerhet. Reiselivsnæringa er meget 

viktig for regionen, både som arbeidsgiver og for nyskaping. Det å vektlegge guiding og 

formidling av kystkultur, øyregionens historie og egenart er elementer en slik 

studieretning kan inneholde i tillegg til dagens tema og tematikk.  

    
 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Berit Flåmo 

Ordfører 



 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Møtedato/tid: 22.08.2018 kl 09:00 – 12.20 

Møtested: Herredshuset, møterom A 

 
Møtende medlemmer:  
Lars Ø. Nordgård  
Sten S. Arntzen  
Gustav Gjevik (møtt for Dragsnes)  
 
Forfall:  
Helge Borgen  
Kirsten Dragsnes  
Laila Wedø  
 
Andre møtende: 
Rådmann, møtt i sak 20/18 og 21/18 
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, møtt i sak 20/18 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS 
 
Arkivsak: 18/354  
 
Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/18 Godkjenning av møteprotokoll 
20/18 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter 
21/18 Orientering om dispensasjon i byggesaker 
22/18 Forslag til møteplan høsten 2018 
23/18 Budsjettkontroll pr. 31.07.2018 
24/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022 
25/18 Enhetsbesøk høsten 2018 
26/18 Nytt fra utvalgene 22.08.18 
27/18 Referatsaker 
28/18 Eventuelt 
 
 
  



Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokoll  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 19/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble godkjent. Utvalget ønsket "godkjenning av innkalling og saksliste" som et 
eget punkt i fremtidige møter.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 
Sak 20/18 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 20/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende 
innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i 
investeringsprosjekter til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å: 
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning 

av investeringsprosjekter og sikre at disse følges. 
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for 

investeringsprosjekter. 
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for 

investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem. 
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik 

benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god 
måte. 

e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til 
kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 
47 nr. 2. 

f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen. 
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av 

kommunens investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, 
systemer og rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av 
disse.  

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i 
saken innen utgangen av april 2019. 

 
Behandling: 
Revisor orienterte utvalget om forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Under pkt. 1 endres ordlyden fra "orientering" til "etterretning".  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende 
innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i 
investeringsprosjekter til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å: 
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av 

investeringsprosjekter og sikre at disse følges. 
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for 

investeringsprosjekter. 
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for 

investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem. 
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik 

benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god måte. 
e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til 

kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 
nr. 2. 

f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen. 
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens 

investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og 
rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av disse.  

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken 
innen utgangen av april 2019. 

 
 
Sak 21/18 Orientering om dispensasjon i byggesaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 21/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Teknisk sjef i kommunen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om bemanningen på teknisk avdeling står i forhold til 
de mange arbeidsoppgavene avdelingen har, ettersom det er høy befolkningsvekst og mange 
byggesaker på Frøya.  
 
 
Sak 22/18 Forslag til møteplan høsten 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 22/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018: 
 

• Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18) 
• Onsdag 24. oktober  



• Onsdag 28. november  

Møtestart er kl. 9. 
 
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten. 
 
Behandling: 
Vedtak som innstilling.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018: 

• Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18) 
• Onsdag 24. oktober  
• Onsdag 28. november  

Møtestart er kl. 9. 
 
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten. 
 
 
Sak 23/18 Budsjettkontroll pr. 31.07.2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 23/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering. 
 
 
Sak 24/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 24/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019.  
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler at kommunestyret fatter 
følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 vedtas. Kontrollutvalgets budsjett for 
2019, med en ramme på kr. 1.176 500 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og 
sekretariatstjenester vedtas.  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at leders godtgjøres oppjusteres fra andre halvår 2019.  
 
Omforent forslag:  
 
Saken utsettes til neste møte.  
 



Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Sak 25/18 Enhetsbesøk høsten 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 25/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
Behandling: 
Utvalget ønsker å besøke Nabeita oppvekstsenter i kontrollutvalgets neste møte. I tillegg ønsker 
utvalget å besøke kulturskolen i løpet av våren 2019.  
 
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i 
forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. oktober.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. 
oktober.  
 
 
Sak 26/18 Nytt fra utvalgene 22.08.18 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 26/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Saken utgår. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak.  
 
 
Sak 27/18 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 27/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte utvalget om referatsakene og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 



Sak 28/18 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 28/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
 

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet 
sender ut e-post med informasjon om dette.  
 

2.  Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av 
konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter. 

 
3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier 

seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene 
knyttet til flytting av vannledning.  

 
4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på 

Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.  
 
Vedtak: 

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet 
sender ut e-post med informasjon om dette.  

 
2. Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av 

konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter. 
 

3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier 
seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene 
knyttet til flytting av vannledning.  

 
4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på 

Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.  
 
 
 
 
 
 
 



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

 

NOTAT 

 

Referatdato  : 19.10.18 

Møtedato  :  15. oktober 2018 

Kl   : 1000 - 1230 

Møtested  :  Guri Kunna videregående skole, Frøya 

 

Møtedeltakere : Elevrepresentant for skolestedet på Frøya – David Bremnes 

     Elevrepresentant for skolestedet på Hitra – Håvard Ranheim - forfall 

     Fylkestingsrepresentant Tor Berg, Rødt - forfall 

     Fylkestingsrepresentant Lill Harriet Sandaune, FrP 

  Repr. for lokalt pol. system på Hitra – Ole L. Haugen 

     Representant for lokalt politisk system på Frøya - Berit Flåmo 

     Representant for lokalt politisk system i Snillfjord - Lars Erik S. Vitsø - forfall 

     Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Hitra - Randi S. Lundqvist 

     Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Frøya - Torill Pettersen 

     Representant for ansatte ved skolestedet på Frøya - Bjørn Jensen 

     Representant for ansatte ved skolestedet på Hitra – Olav Athammer 

     Representant for ungdomsskolen i Snillfjord – Susann Hestnes - forfall 

     Representant for ungdomsskolen på Hitra – Hege Østmark - forfall 

     Representant for ungdomsskolen på Frøya – Margit Kristiansen 

     Rektor ved skolen Espen Arntsberg 

      

  



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

 

 

Sak 9/2018 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 15. oktober 

Forrige møte i skoleutvalg for Guri Kunna videregående skole ble avholdt 12. 

mars på Hitra. Møtereferatet er vedlagt møteinnkallinga (Vedlegg 1 – Referat fra 

skoleutvalgsmøte 12. mars 2018). 

 

   Vedtak 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

 

Sak 10/2018 Skolestarten 2018 – Elevtall i de ulike grupper 

Skolen vil i skoleutvalgsmøtet orientere om gruppestørrelser innenfor de ulike 

utdanninger skoleåret 2018-19 (Vedlegg 2 – Elevtall i de ulike grupper og 

utdanninger ved skolen - 2018-19). 

    

   Vedtak: 

   Informasjonen om gruppestørrelser tas til orientering. 

 

 

Sak 11/2018  Framtidas skole – Skolebruksplan Trøndelag 

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune besluttet i desember 2017, FT-sak 

25/17, å sette i gang arbeidet med en ny skolebruksplan for de videregående 

skolene i Trøndelag. Skolebruksplanen skal være et utviklingsarbeid som sikrer 

likeverd om de fysiske rammene for de videregående skolene.   

 

I vedlegg 3 - Drøftingsnotat: Framtidas skole – Skolebruksplan Trøndelag, har 

fylkesrådmannen drøftet mulige valg i forhold til oppfølging av Fylkestingets 

vedtak i FT-sak 95/18 og 100/18 som omhandler følgende skoler: 

- Guri Kunna videregående skole 

- Hemne videregående skole 

- Indre Fosen, ny videregående skole i Vanvikan 

- Melhus videregående skole 



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

- Ole Vig videregående skole 

- Oppdal videregående skole 

- Verdal videregående skole 

- Åfjord videregående skole 

- Trondheim øst, ny videregående skole 

Behovene ved de enkelte skolene er også nærmere beskrevet i drøftingsnotatet. 

For Guri Kunna videregående skole er behov ved begge skolesteder beskrevet og 

vurdert som nødvendige tiltak. Rektor vil i skoleutvalget orientere nærmere om 

de omhandlede behovene i drøftingsnotatet som gjelder vår skole 

 

   Vedtak: 

 Tas til orientering 

 

 

Sak 12/2018 Forslag til tilbudsstruktur i de videregående skolene i Trøndelag 2019-20 

Høringsutkastet for det videregående skoletilbudet i Trøndelag fylkeskommune 

ligger vedlagt innkallinga som vedlegg 4 – 9. Skolene har høringsfrist til 17. 

oktober med å sende inn høringssvar.  

  

Foreslått opplæringstilbud ved Guri Kunna videregående skole er tilsvarende 

årets tilbud. Dette innebærer at fylkeskommunen foreslår å ikke utlyse VG2 

VG2 salg, service og sikkerhet skoleåret 2018-19. Dette tilbudet tilbys ikke 

inneværende skoleår heller. Skolen tilbyr med andre ord kun VG1 Service og 

samferdsel. Blir det foreslåtte opplæringstilbudet vedtatt vil ikke disse elevene få 

fullføre sin utdanning ved Guri Kunna videregående skole. Årsaken til at 

fylkeskommunen ikke foreslår at VG2 lyses ut er på grunn av for få elever på 

VG1-nivå.  

  

Inneværende skoleår tilbyr skolen både VG2 og VG3 automatiker. Det er 

foreslått at begge disse to tilbudene lyses ut skoleåret 2019-20 tross relativt lavt 

elevtall. Fylkeskommunen begrunner det med at tilbudet er sterkt etterspurt i 

lokalt næringsliv.  

  



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

Kommentarer til foreslått opplæringstilbud ved skolen for skoleåret 2019-20 er 

vedlagt innkallinga (Vedlegg 9 - Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20 - 

Høringsinnspill fra Guri Kunna videregående skole).  

 

    Vedtak: 

Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20 – Høringsinnspill fra Guri Kunna 

videregående skole vedtas som høringsinnspill fra skoleutvalget med korrigering 

/ spissing ang. utdanningstilbudet service og samferdsel. 

Vedlagt det korrigerte/spissede innsendte drøftingsnotat (vedlegg 10) 

 

 

Sak 13/2018 Orientering om kompetansekartleggingsprosjektet og planer videre 

 Skolen har i 2018 jobbet med et kompetansekartleggingsprosjekt slik at skolen 

skal ha et godt grunnlag for å vurdere hva som er de riktige utdanningstilbudene 

ved skolen i et langsiktig perspektiv, og for å ha et best mulig grunnlag for å 

vurdere dimensjoneringa av disse.  

 

Skolen ønsker også gjennom kompetansekartlegginga å skaffe en best mulig 

oversikt over hva offentlig- og privat næringsliv etterspør i den hensikt å tilpasse 

kurs- og utdanningstilbudet ved Guri Kunna ressurssenter best mulig. I det ligger 

det også en ambisjon om at ressurssenteret i framtida skal tilby 

fagskoleutdanninger og flere høgskoleutdanninger utover sykepleierutdanninga 

som i dag tilbys. 

 

Rektor vil i møtet orientere om kompetansekartleggingsprosjektet og hva som er 

de foreløpige resultatene av prosjektet. 

 

   Vedtak 

Rektors informasjon tas til orientering. Venter på rapport. Egen sak på neste 

møte når rapporten foreligger. Rapporten sendes ut til medlemmene i 

skoleutvalget så snart den foreligger.  

 



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

Sak 14/2018 Informasjon fra Guri Kunna ressurssenter – Pågående og planlagte 

aktiviteter 

Leder for Guri Kunna ressurssenter orienterer om pågående aktiviteter i senteret 

og hvilke aktiviteter det jobbes med for å settes i gang. 

 

Vedtak 

  Informasjonen fra leder av Guri Kunna ressurssenter tas til orientering. 

 

 

Sak 15/2018 Møteplan 2019 

 Det er hensiktsmessig å legge en plan for antall møter og når disse bør 

gjennomføres i løpet av året.  Rektor vurderer det slik at det bør gjennomføres et 

skoleutvalgsmøte i første halvdel av mars 2019, og et møte ca 15. oktober.  

 

   Innstilling 

Første møte gjennomføres 11. mars og det andre møtet gjennomføres 15. 

oktober. 

 

Vedtak:  

Møteplan godkjennes. 

    

Sak 16/2018 Eventuelt 

 Ingen saker. 
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Arkivsak-dok. 201801786-63 

Saksbehandler Ole Harris Hanssen 

 

Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 
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Regionale næringsfond -  pr ins ipper  for  

fordel ing 2019 

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 
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Vedlegg:  
Nummererte vedlegg som følger saken: 

1. Fordeling av midler til næringsfond 2018 i Trøndelag 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

-Sak 8/18 i Hovedutvalg for næring; Budsjett for regionale utviklingsmidler 2018 

-Sak 27/18 i Hovedutvalg for næring; Fordeling av regionale næringsfond 2018 

- Rapport 5-2017 Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og 

næringsrettet samfunnsutvikling 

Sammendrag 

Fylkesrådmannen ser det som viktig å gi kommunene og regionrådene forutsigbarhet for 

kommende tildeling av næringsfond. Hovedutvalget anmodes derfor om å fastsette 

prinsippene for tildeling 2019. Tidligere har det blitt bevilget næringsfondsmidler til både 

enkeltkommuner, interkommunale samarbeid og til regionråd. I saken argumenteres det 

for, og foreslås, at regionrådene får forvaltningsansvaret for midlene til regionale 

næringsfond.  

 

Bakgrunn: 

Hovedutvalg for næring vedtok i sak 8/18 å bevilge kr 9,4 mill. til regionale fond for 2018. 

Til grunn for bevilgningen lå et anslag på kr 200.000,- pr. kommune i fylket (47). 

Fylkeskommunen sendte 27.2. 2018 brev til kommunene med en orientering om 

hovedutvalgets vedtak og anmodet om tilbakemelding fra kommunene på hvordan de 

ønsket at fondsmidlene skulle fordeles. Ikke alle kommunene besvarte henvendelsen, men 

av de som ga svar var det et stort sprik i tilbakemeldingene, også innen samme region. 

Enkelte regionsamarbeid ble vurdert til ikke å være «modne nok» til å ta over 

fondsforvaltningen og flere var tydelige på at de ønsket en fordeling på mindre 

interkommunale fond som tidligere. På den annen side så var det mange kommuner som 

ønsket å videreføre gjeldende ordning der regionrådet fra forvaltet det regionale 

næringsfondet. 

 

Fylkesrådmannen vurderte at det ikke ville være hensiktsmessig å presse en rekke 

kommuner inn i en ny modell på så kort varsel. I tillegg var store deler av første halvår 

allerede gått før det forelå en fullstendig oversikt over hvordan fordelingen skulle foretas. 

Denne vurderingen oppfattes også å være i tråd med de signaler som ble gitt av 

hovedutvalget i møtet 11.04.2018. 

 

Tildeling for 2018 ble effektuert før sommerferien og resultatet ble i stor grad den samme 

geografiske fordeling som hhv. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune benyttet tidligere. 

Intensjonen er imidlertid fortsatt at fylkeskommunen for framtiden skal tildele næringsfond 

på region-nivå. Regionrådene vil da være naturlig som tilskuddsmottakere og forvaltere og 

mange av kommunene inngår i slike ordninger fra tidligere. For at de kommunene som i 

dag forvalter egne eller interkommunale næringsfond skal få rimelig tid til å tilpasse seg et 

nytt system, foreslås det at dette gjennomføres først fra neste års tildeling (2019). Flere 

regionråd, som ikke har hatt forvaltningsansvar for fondsmidler tidligere, har for øvrig gitt 

uttrykk for at de er klare for oppgaven såfremt de får beskjed om dette i løpet av høsten. 

Det vil da være tid til å forberede og tilrettelegge for å ta på seg forvaltningsansvaret for 

midlene. 
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Fylkesrådmannen ser det som viktig å gi kommunene og regionrådene forutsigbarhet for 

kommende tildeling av næringsfond. Hovedutvalget anmodes derfor om å fastsette 

prinsippene for tildeling 2019 slik at dette kan meddeles målgruppen så snart som mulig. 

 

Faktiske opplysninger: 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommuner og regionråd samt etter interne drøftinger, 

har fylkesrådmannen foretatt fordeling for 2018 slik det fremgår av vedlegg 1. Fordelingen 

har resultert i at det er gitt bevilgninger til 4 regionråd, 7 interkommunale samarbeid og 1 

enkeltkommune. 

 

I tildelingsbrevene som er utsendt er det informert om at fylkeskommunen for framtiden vil 

tildele næringsfond på region-nivå og at regionrådene da vil være naturlig som 

tilskuddsmottakere og forvaltere. Mange av kommunene inngår i slike ordninger fra 

tidligere. For at de kommunene som i dag forvalter egne eller interkommunale næringsfond 

skal få rimelig tid til å tilpasse seg et nytt system, fant fylkesrådmannen det riktig å 

informere om dette samtidig med tildelingen for 2018.  

 

Intensjonen om å tildele fondsmidlene på regionnivå ble omtalt og vedtatt i budsjettsaken 

for 2018 (HU 8/18) samt i egen sak i påfølgende møte (HU 27/18). Budskapet er derfor 

ikke nytt for kommunene. Da det viste seg vanskelig å gjennomføre ordningen fullt ut for 

2018, er det viktig at prinsippene for framtidig fordeling fastsettes i forkant av 

budsjettbehandlingen for 2019. På denne bakgrunn fremmer fylkesrådmannen sine 

vurderinger og anmoder om hovedutvalgets tilslutning til de konklusjoner/forslag som 

fremmes nedenfor. 

 

Drøftinger: 

Distriktssenteret har vært oppdragsgiver for en rapport der det undersøkes hvilken nytte 

småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet 

samfunnsutvikling. Undersøkelsen bygger på telefonintervju med ordførere, rådmenn og 

næringsansvarlige i åtte kommuner i fem ulike regioner i Norge. Tre av kommunene 

kommer fra Trøndelag og region Namdal; Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Felles for alle 

kommunene er at de har deltatt i både Byregionprogrammet og Småkommuneprogrammet.  

 

Det fremgår av rapporten at regionalt samarbeid på mange måter er et tveegget sverd for 

småkommunene. Det kan opplagt være en måte å utvide egen utviklingskapasitet på og gi 

grunnlag for å få igangsatt større utviklingstiltak. Kommunene vil få tilgang til en større 

bredde av kompetanse enn de ville hatt hver for seg, de vil være mer robuste overfor 

sykdom og permisjoner og selve næringsutviklingsmiljøet blir mer attraktivt å jobbe i. Det 

oppleves også at de får større gjennomslagskraft overfor f.eks. fylkeskommunen og 

Innovasjon Norge når de står samlet. Samtidig binder det også opp kapasitet i kommunene 

med å delta i nettverk, samarbeidsarenaer og i samarbeidsprosjekter. Rapporten er for 

øvrig tydelig på at samarbeid om næringsutvikling er lettere å få til innenfor funksjonelle 

arbeidsmarkedsregioner. Mer om funnene i rapporten kan leses her; Rapport 5-2017 

Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet 

samfunnsutvikling  

 

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har utført flere analyser av regional verdiskaping, 

innovasjon og næringsutvikling i byer og distrikter og evaluert deler av distrikts-, regional- 

og innovasjonspolitikken i Norge. I tillegg har de analysert innovasjonsmiljøer og -politikk 

på Østlandet og laget en evaluering av det nasjonale utviklingsprogrammet for byregioner. 

Disse rapportene støtter opp om funnene nevnt foran, og i tillegg konkluderer NIBR bl.a. 
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med at «kommunene er for små, og at fylkene er for store og/eller lite funksjonelt 

avgrenset til å kunne fungere godt som geografiske enheter for stedsbasert skreddersydd 

nærings- og innovasjonspolitikk, strategier og tiltak».  

 

Fylkesrådmannen mener det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrenser 

i næringsutviklingsarbeidet for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

bidrar til økt samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Når det gjelder 

forvaltning av næringsfondene vurderes regionalt samarbeid å gi en bedre 

ressursutnyttelse, mer helhetlig perspektiv og det styrker kompetanse og kapasitet. Dette 

underbygges også av funnene i rapportene nevnt foran. 

 

Regionale næringsfond vil være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring av regionale 

næringstiltak og større utviklingsprosjekt, men regionene kan også øremerke deler av 

fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter. Dette kan 

være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge i behandlingen av mindre/lokale 

prosjekter. Regionene kan evt. fastsette dette gjennom vedtektene for det enkelte fond, 

som for øvrig må utarbeides i tråd med KMDs retningslinjer og de føringer fylkeskommunen 

gir for bruken av midlene. Det vil også være en forutsetning at regionene ivaretar 

nødvendig samhandling med næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og regionale 

innovasjonsmiljø som næringshager og inkubatorer. 

 

Kommunene som tidligere var en del av Nord-Trøndelag fylke forventes å få årlig utbytte 

etter at de overtok eierskapet i NTE fra 01.01.2018. Den enkelte kommune bestemmer selv 

bruken av midlene, men signaler så langt tyder på at dette er midler som hovedsakelig vil 

øremerkes til næringsformål. I tillegg har enkelte kommuner i Trøndelag egne «kraftfond» 

som benyttes til næringsformål. En rekke kommuner vil derfor fortsatt ha egne lokale 

midler i tillegg til de midlene som stilles til rådighet gjennom regionale næringsfond. 

 

Fylkesrådmannen vil foreslå at regionrådene får forvaltningsansvaret for midlene til 

regionale næringsfond. Videre foreslås det at regionrådene gis mulighet til å fordele midlene 

videre til interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som 

mest hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

betyr imidlertid at det uansett er regionrådet som står ansvarlig for bruken av midlene og 

som har rapporteringsansvar for sin region til Trøndelag fylkeskommune. En slik ordning vil 

omfatte alle kommunene og fange opp spesielle lokale/regionale forskjeller, samtidig som 

fylkeskommunen forsterker sitt samarbeid med regionrådene som viktige aktører for 

utviklingen av Trøndelag. Dette følger også opp de signaler fylkesrådmannen har gitt om å 

fokusere sterkere på regionrådene sin rolle i det regionale utviklingsarbeidet. 

 

Flatanger kommune har ikke inngått i noe formelt regionalt samarbeid om næringsutvikling, 

og det ble gjort et unntak i 2018 ved å tildele midler til kommunalt næringsfond. Som følge 

av forslaget nevnt foran vil dette ikke være aktuelt for 2019. Flatanger deltar imidlertid i 

Namdal regionråd og vil kunne ta del av framtidige midler gjennom regionrådet. 

 

Regionrådsstrukturen på Innherred er i endring. Midt-Trøndelag Regionråd favner nå 12 

kommuner fra Snåsa til Tydal. Disse kommunene med unntak av Levanger og Verdal 

kommuner, er også tilknyttet andre regionråd. Det er uklart om Midt-Trøndelag regionråd er 

tiltenkt en rolle som forvalter av regionalt næringsfond. Levanger og Verdal kommuner vil 

ikke være dekket opp av et regionalt samarbeid som er tiltenkt forvaltning av regionale 

næringsfond uten en slik løsning. Dersom også disse kommunene skal få tildelt midler er 

det to alternativer som peker seg ut. Det ene er å gjøre et unntak og bevilge midler direkte 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
   

Dokumentnr.: 201801786-63  side 5 av 6 

 

til et interkommunalt næringsfond og det andre er at kommunene inngår et samarbeid med 

en av de andre regionrådene og at de i fellesskap avtaler hvordan midlene fra 

fylkeskommunen evt. skal fordeles. Ut fra de vurderingene fylkesrådmannen har fremført 

tidligere i saken, vil det siste alternativet være å foretrekke. 

 

Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt observatører (politisk) til regionrådene i Trøndelag 

og det er også utpekt administrative kontaktpersoner for det enkelte regionråd. Det ligger 

derfor til rette for et tett samarbeid og god oppfølging av regionrådenes arbeid. Følgende 

regionråd vil være aktuelle som forvaltere av regionale næringsfond slik fylkesrådmannen 

vurderer det pr september 2018: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

 

Det nye Midt-Trøndelag regionråd er dels overlappende geografisk med andre regionråd. 

Fylkesrådmannen anser at regionrådet ikke vil være aktuell som forvalter av regionalt 

næringsfond i 2019. Dersom dette endrer seg fram til årsskiftet, kan fylkeskommunen gjøre 

tilpasninger av fordelingsmodellen.  

 

Fylkesrådmannen har inngått et tett samarbeid med Trøndelag Sør for å prøve ut en ny 

samarbeidsmodell. Regionen har igangsatt en prosess med å utarbeide et eget 

utviklingsprogram som bygger på Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. 

Fylkeskommunens midler til regionalt næringsfond vil være viktig som finansieringskilde i 

gjennomføringen av programmet. 

 

På bakgrunn av forannevnte vurderinger vil fylkesrådmannen foreslå at følgende prinsipper 

legges til grunn for fordeling av midler til regionale næringsfond 2019: 

1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 
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4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen viser til de vurderinger som er gjort i saksframlegget og tilrår at det 

fattes vedtak i tråd med innstillingen. 

 



Titran 16.09.18 

 

Til 

Frøya kommune  

v/ordfører 

7260 Sistranda 

 

 

Ang. Mausund feltstasjon 

Titran Grendalag beklager på det sterkeste at Mausund Feltstasjon må innstille 

arbeidet på ubestemt tid pga. mangel på penger. 

Vi mener at det ikke nødvendigvis er kommunen som skal finansiere denne 

bedriften, men at kommunen jobber hardt for at de får penger til drift i lang tid 

framover slik at det jobbe og planlegge langsiktig. 

Det er mye søppel overalt i det vakre øyriket vårt og skal vi leve av fisk og 

skalldyr må havet være rent. I tillegg har vi en økende turisme som ønsker å se 

den fantastiske naturen vår uten at den skjemmes av søppel, sist men ikke minst 

er det viktig for oss som er bosatt her, for stoltheten, livskvaliteten og arven vi 

skal gi våre barn og barnebarn. 

Året 2018 har vist at mange vil være med på ryddedugnaden, men bare Mausund 

feltstasjon gjør en grundig jobb(går i dybden) og tar holmer som er vanskelige å 

nå for lag og foreninger. 

 

For  

Titran Grendalag 

Grethe Lund 

leder 



TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
GURI KUNNA VIDEREGÅENDESKOLE

DET VIDE REGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 201 9 - 20 20

Høringsinnspill fra Guri Kunna videregående skole

Viser til « Høring – Det videregående opplæringstilbudet 2019 - 20 », datert 13 . 09 .1 8 .

Skolen som regional utviklingsaktør

Skal vi som skole kunne lykkes med å være en god regional utviklingsaktør må skolen være i

nær dialog med næringslivet i forhold til hvilke utdanninger vi skal tilby , og dimensjonering

av disse. Det signaliseres også tyd elig fra oppdrettsnæringa at skal man lykkes med å ta ut det

enorme potensialet som er mulig i næringa, er det avgjørende at industrien lykkes med å

tiltrekke seg både riktig og tilstrekkelig kompetanse . U tdanning og forskning blir derfor helt

avgjørende f or fortsatt vekst. I dette ligger det ulike utdanningsveier innenfor yrkesfag, men i

framtida blir det også svært viktig for næringas videre utvikling at flere har kompetanse og

utdanning på høgskole - og universitetsnivå.

Videre har det resterende næringsliv, både offentlig og privat, behov for ulike typer

kompetanse både fra videregående skole og fra høgskole - og universitet. For at samfunnet på

Hitra og Frøya fortsatt skal utvikle seg så positivt som det har gjort er det viktig at de n lokale

vider egående skolen også tilbyr de utdanningene som det bredere samfunns - og nærin gsliv

har behov for. Alternativ t blir det kun tilbudt et smalt og mindre attraktivt utdanningstilbud

for våre ungdommer. Et smalt utdanningstilbud i den videregående skolen vil he ller ikke bidra

positivt for tilflytting i en region hvor det er forventet stor vekst og der det derfor vil være

stort behov for arbeidskraft i årene framover.

I takt med at det er stor arbeidsinnvandring til Hitra og Frøya i tillegg til at det er bosatt et

betydelig antall flyktninger i regionen de senere år, har skolene fortsatt behov for ressur ser til

flerspråklige søkere.
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Foreslått opplæringstilbud ved Guri Kunna videregående skole skoleåret 201 9 - 20 :

VG1

• Bygg - og anleggsteknikk

• Elektrofag

• Helse - og oppvekstfag

• Naturbruk

• Restaurant - og matfag

• Service og samferdsel

• Studiespesialisering

• Teknikk - og industriell produksjon

VG2

• Akvakultur

• Automatiker

• Barne - og ungdomsarbeiderfag

• Byggteknikk

• Elenergi

• Fiske og fangst

• Helsearbeiderfag

• Kokk - og servitørfag

• Maritime fag

• Matfag

• Produksjons - og industriteknologi

• Studiespesialisering

VG3

• Automatiker

• Påbygging til generell studiekompetanse

• Studiespesialisering

Ber om at plasstallet ved de ulike utdanningene drøftes med skolen etter søknadsfristens

utløp.
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Ikke for eslåtte tilbud som skolen ønsker utlyst

VG2 Salg, service og sikkerhet

Skolen har med unntak av inneværende skoleår hatt utdanningstilbudet service og samferdsel

både på VG1 - og VG2 - nivå. I høringsutkastet til opplæringstilbud for skoleåret 201 9 - 20 er

VG2 - tilbudet ved skolen ikke foreslått startet opp på grunn av for lavt antall elever på VG1 -

nivå inneværende skoleår. Vi ber om at VG2 - tilbudet utlyses da skolen har 6 elever

inneværende skoleår på VG1 - nivå i tillegg til at flere elever lokalt ikke ha r gjennomført VG2 -

tilbudet da det ikke ble tilbudt inneværende skoleår. Det antas at disse vil være søkere

skoleåret 2019 - 20 dersom utdanningstilbudet tilbys . Tilbys ikke VG2 - tilbudet vil heller ikke

årets VG1 - elever få ful lført sin utdanning ved skolen. E rfaringsvis vet vi at terskelen for å

flytte for å fullført utdanninga kan være så høy at valget blir å ikke fullføre den påbegynte

utdannelsen. Næringsliv på Hitra og Frøya er også tydelige på at det vil være behov for

kompetanse fra dette utdanningstilbu det lokalt blant de mange service - og reiselivsbedriftene i

Øyregionen.

Fylkestingets vedtak i sak 29/17 sier også følgende:

- Tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i distriktet bør gi grunnlag for at flest

mulig av elevene kan fortsette på samme sk ole mellom årstrinnene.

- Alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogrammer skal i hovedsak ha både VG1 og

VG2 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

Blir ikke VG2 - tilbudet tilbudt ved Guri Kunna vgs skoleåret 2019 - 20 vil det i tilfelle være i

strid med de to ovennevnte punktene fra fylkestingsvedtaket.

Service og samferdsel har også de senere år vært et attraktivt tilbud for s økere med voksenrett

uten at disse i særlig grad er inntatt i det ordinære opplæringstilbudet. Skolen ser det som

hensiktsmessig at disse elevene hadde kunnet blitt tatt inn sammen med elevene som har

ungdomsrett. På denne måten hadde disse elevene fått et opplæringstilbud på Hitra og Frøya.

Alternativet for dem er å flytte til andre kommuner med voksenopplæringstilbud da det ikke

e r mulig å dagpendle til andre skoler .

Skolen har tradisjonelt organisert tilbudet innenfor service og samferdsel slik at VG1 - og

VG2 - elevene har en god del såkalte «sammenslåtte timer» der VG1 - og VG2 - elevene er



TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
GURI KUNNA VIDEREGÅENDESKOLE

sammen i timer. Dette fordi elevtallet har vært såpass lavt i begge gruppene. Ved å slå

sammen timer vil det i mange sammenhenger være positivt for læringsmiljøet i tillegg til at

det reduserer skolens kostnader ved gjennomføring av tilbudene. Hvis skolen bare skal tilby

VG1 vil skolen ikke ha en VG2 - klasse å «dele» kostnadene med . Dette vil i tilfelle føre til at

det bli r et svært kostbart utdanningstilbud når en vet at elevtallet vanligvis er lavt og dermed

lave tils kudd .

Fillan/Sistranda 8 . oktober 2018

Espen Arntsberg
Guri Kunna videregående skole
Rektor
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Hovedutvalg for næring har behandlet saken i møte 19.09.2018 sak 76/18 

 

Hovedutvalg for næring sitt vedtak i saken 
1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 
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5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen 

 

Behandling 

Terje Sørvik orienterte om saken 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
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Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som 

mest hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og 

verdiskaping. En evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets 

rapporteringsansvar for sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 

 

 

 
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 034 &13  

Arkivsaksnr.: 18/2808    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGANISERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til 

orientering og har følgende merknader til forslaget: 

  

1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt 

bekymring for konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av 

Frøya lensmannskontor spesielt. Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere 

hendelser i senere tid. Ett svært alvorlig eksempel på dette er skyteepisoden i 

Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan Trøndelag politidistrikt skal greie 

å gjennomrette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten mer aktiv tilstedeværelse 

og lydhørhet for kommunens synspunkter.  

 

2. Gjennom nedleggelse og omorganisering har konsekvensen vært at responstiden har 

økt. I deler av døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt 

brannmannskap er ofte de første til hendelser hvor også politiet naturlig burde vært 

tilstede. Manglende døgnberedskap gjør at ansvaret flyttes til kommunale 

beredskapstjenester. Vår påstand er at terskelen for å sende politiressurs utover er 

høyere når den geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette vil være at 

statistikkgrunnlag for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet 

innenfor kommunen.  

 

3. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at 

ressursene har økt, særlig til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon 

bak reformen med mer tilstedeværende og synlig politi er oppfylt. Vi vil henstille om 

at tjenestestedene i distriktene får økte stillingsressurser slik at reformens 

hovedformål kan oppfylles.  

 

4. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende 

arbeid ikke blir prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større 

grad. Vi vil understreke viktigheten av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne 

har kjennskap og tillit til.  

 

5. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det 

geografiske ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige 



ressurser og rutiner er på plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas 

under justering av politidistriktenes indre organisering som følge av endringer i 

kommunestrukturen. 

 

 

Vedlegg: 
Høringsbrev fra Trøndelag politidistrikt 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 28.09.2018 høring – justering av politidistriktenes indre 

organisering, fra Trøndelag politidistrikt. Høringsbrevet ligger vedlagt.  

 

Høringen omhandler de følger endringer i kommunestrukturen vil få for politidistriktenes 

indre organisering. Her omtales de deler av høringen som berører Frøya kommune. 

 

Fra høringsbrevet:  

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt 

og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. 

Lensmanns-/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser til forebyggende- og 

patruljetjenesten, ha publikumsekspedisjon, etterforske det store flertall av 

straffesaker, ha kontakt med samarbeidspartnere og utføre sivil rettspleie- og 

forvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført 

tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uka og tjenestestedene skal 

lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 

 

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografiske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter 

og 20 tjenestesteder.  

Frøya kommune ligger innenfor GDE – Gauldal og Orkdal, tjenesteenhet - Orkdal 

lensmannsdistrikt og Hitra tjenestested.  

 

Halsa kommune 

Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune fra 

1.januar 2020 og blir Heim kommune. Dette fører til at Orkdal lensmannsdistrikt som pr i 

dag omfatter kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og 

Frøya, og har tjenestestedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et utvidet geografisk 

ansvarsområde. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som 

sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som krever ekstra 

ressurser i de områdene som blant annet Heim kommune tilhører. 

 

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor videreføres med stedsplassering 

Kyrksæterøra som en del av Orkdal lensmannsdistrikt som også blir Namsdistriktet for Heim 

kommune. 

 

Rindal kommune 

Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag 

politidistrikt utvides til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 

2019. 

 



Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor 

ble sammenslått med Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. 

Orkdal lensmannsdistrikt bistår allerede i dag med å løse oppdrag i Rindal kommune når det 

er naturlig og nødvendig. 

 

Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Orkdal lensmannsdistrikt med nærmeste 

tjenestested Orkanger lensmannskontor og namsdistrikt Orkdal lensmannsdistrikt. 

 

 

Det ønskes innspill og tilbakemeldinger fra kommunene på distriktets vurdering av at det 

ikke er behov for justeringer i inndelinger av tjenesteenheter og namsdistrikter i distriktet 

som følge av sammenslåingen av Hemne, Halsa og deler av Snill fjord kommune, 

Trondheim og Klæbu kommune samt at Rindal overføres fra Møre og Romsdal fylke til 

Trøndelag fylke. 

 

Vurdering: 
Frøya kommune har gjentatte ganger gitt høringsuttalelser og vist stort engasjement rundt 

innføringen av nærpolitireformen og konsekvensene dette har hatt for kommunen.  

 

Lensmann Tor Kristian Haugan og avdelingsleder/politikontakt Arild Sollie deltok 

25.10.2018 i kommunestyremøte i Frøya kommune. Her ble både generelle konsekvenser og 

konkrete saker etter innføring av nærpolitireformen diskutert med de politiske 

representantene. Dette danner grunnlaget for forslag til høringsuttalelse.  

 

 

 

 



Trøndelag p olitidistrikt

Trondheim Tlf: 73 89 90 90 Org. nr.:
Post: Postboks 2475 Sluppen, 7005 Trondheim Faks: 7 3 52 31 91 Giro:
Besøk: Gryta 4 E-post: post.trondelag@politiet.no www.politi.no

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGA NISERIN G

Politiet etablerte 1. januar 2016 12 nye politidist rikt etter behandling av nærpolitireformen,
mens politidistriktenes nye inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikt ble vedtatt våren
2017 og implementert våren 2018.

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til r ette for et nærpoliti som er operativt og synlig,
med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtal e kriminelle handlinger. Lensmanns-
/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser ti l forebyggende- og patruljetjenesten, ha
publikumsekspedisjon, etterforske det store flertal l av straffesaker, ha kontakt med
samarbeidspartnere og utføre sivil rettspleie- og f orvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible
åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenest er hos politiet utenfor kontortid minst en
gang i uka og tjenestestedene skal lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i
politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøreti d til nærmeste tjenestested.

Gjennom Stortingets behandling av Innst. 386 S (201 6\2017), jf. Prop 96 S (2016-2017) om
endringer i kommunestrukturen, ble det vedtatt at a ntall kommuner reduseres fra 426 i 2017
til 356 fra 1.1.2020.

Endringer i kommunestrukturen som berører Trøndelag politidistrikt lokale struktur er Halsa
kommune som i dag hører til Halsa og Surnadal lensm annsdistrikt i Møre og Romsdal
politidistrikt, Rindal kommune som er en del av Hal sa og Surnadal lensmannsdistrikt i Møre og
Romsdal politidistrikt. Endringene medfører et stør re geografisk ansvarsområde. I tillegg slås
Klæbu kommune sammen med Trondheim kommune.

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
I prosessen rundt etableringen av ny geografisk str uktur i Trøndelag politidistrikt ble alle
kommuner invitert til høringskonferanser samt å del ta i styringsgruppen Prosjekt nytt
politidistrikt (PN P) Trøndelag. Den geografiske str ukturen skal bidra til at Trøndelag
politidistrikt når de politiske målene for politire formen gjennom:

Se adresseliste TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Deres referanse: Vår referanse:
201805101

Sted, Dato

Trondheim, 30.8.2018
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• Flere patruljer som bidrar mer innenfor alle politi ets virksomhetsområder.
• Utvikling av kompetanse til å løse de prioriterte o ppgavene.
• Utvikle politikontaktordningen som skal bidra til s amarbeid mellom politi og samfunn.
• Støtter utviklingen av nye arbeidsmetoder.

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografi ske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter og
20 tjenestesteder. Disse skal samhandle med seks fe lles enheter og tre staber. GDE'ene skal
ha hovedansvaret for polititjenesten innenfor sitt geografiske ansvarsområde.
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Tjenesteproduksjonen skal i all hovedsak utføres ve d de sju tjenesteenhetene. Alle kommuner
i Trøndelag politidistrikt har en eller flere polit ikontakter. Politikontakten vil være bindeleddet
med politi og kommune for å løse utfordringer i sam arbeid med kommunene.

GD E Gauldal/Orkdal blir berørt som følge av endring er i kommunestrukturen. GD E
Gauldal/Orkdal består av tjenesteenhetene Gauldal p olitistasjonsdistrikt med tjenestestedene
Heimdal politistasjon (Stasjon Sør), Røros lensmann skontor, Oppdal lensmannskontor og
Midtre Gauldal lensmannskontor og tjenesteenhet Ork dal lensmannsdistrikt med
tjenestestedene Orkdal lensmannskontor, Hitra lensm annskontor og Hemne lensmannskontor.

Namsdistriktene følger tjenesteenheten men unntak a v Trondheim kommune som har
Namsfogd som er leder for Felles enhet for sivil re ttspleie for hele Trøndelag politidistrikt har
ansvar for hele kommunen.

H ALSA KOM M UN E
Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og dele r av Snillfjord kommune fra 1.
januar 2020 og blir Heim kommune. Den nye kommunen vil ha en fast politilokasjon i
Kyrksæterøra med nærmeste større tjenestested Orkda l lensmannskontor. Sammen med Hitra
lensmannskontor utgjør disse tre tjenestestedene Or kdal lensmannsdistrikt. Dette fører til at
Orkdal lensmannsdistrikt som pr i dag omfatter komm unene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal,
Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya, og har tjenestes tedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et
utvidet geografisk ansvarsområde. Driftsenhetens ho vedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er
utviklet rutiner som sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som
krever ekstra ressurser i de områdene som blant ann et Heim kommune tilhører.

I tilrådningen av effektivisering av tjenesteenhete r og tjenestesteder Trøndelag politidistrikt i
Nærpolitireformen ble Hemne og Snillfjord foreslått oppretthold som eget tjenestested som
følge av den pågående kommunereformen og Hemne komm une sin tilknytning til kommuner i
Møre og Romsdal. Halsa lensmannskontor ble slått sa mmen med Surnadal og Rindal
lensmannskontor 1. april 2018, men kontoret stengte 30. mai 2016 da ansatte ble flyttet til
Surnadal.

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor vider eføres med stedsplassering Kyrksæterøra
som en del av Orkdal lensmannsdistrikt som også bli r Namsdistriktet for Heim kommune.

RIN DAL KOM M UN E
Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag
politidistrikt utvides til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 2019.
Rindal kommune grenser i nord mot Hemne og Orkdal, i øst mot Meldal, i Sør mot Rennebu og
Oppdal. Alle disse kommunene tilhører Geografisk dr iftsenhet Gauldal/Orkdal i Trøndelag
politidistrikt. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som
sikrer bistand fra Stasjon Sør og Sentrum politista sjon ved hendelser som krever ekstra
ressurs i de områdene som Rindal kommune blir å til høre. Fra Rindal kommune er det ca. 55
km til Orkanger som blir nærmeste tjenestested.

Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor ble
sammenslått med Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. Orkdal
lensmannsdistrikt bistår allerede i dag med å løse oppdrag i Rindal kommune når det er
naturlig og nødvendig.
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Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Ork dal lensmannsdistrikt med nærmeste
tjenestested Orkanger lensmannskontor og namsdistri kt Orkdal lensmannsdistrikt.

KLÆBU KOMMUNE
Klæbu kommune slås sammen med Trondheim kommune men denne sammenslåingen vil ikke
føre til endringer i politidistriktets struktur da Klæbu kommune i dag hører til Gauldal
politistasjonsdistrikt og tjenestested er Stasjon S ør. Stasjon Sør omfatter pr i dag Klæbu
kommune, Melhus kommune og deler av Trondheim kommu ne, slik at det vil være naturlig at
Klæbu kommune fortsatt tilhører Gauldal politistasj onsdistrikt og ikke Trondheim
politistasjonsdistrikt etter sammenslåingen med Tro ndheim kommune.

Distriktet anbefaler at Klæbu kommune fortsetter å tilhøre Stasjon sør, Gauldal
politistasjonsdistrikt. Namsdistriktet blir Namsfog den i Trondheim som dekker hele Trondheim
kommune jfr. Politiloven § 17.

HØRING
Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger i deres komm uner på vår vurdering av at det ikke er
behov for justeringer i inndelinger av tjenesteenhe ter og namsdistrikter i distriktet som følge
av sammenslåingen av Hemne, Halsa og deler av Snill fjord kommune, Trondheim og Klæbu
kommune samt at Rindal overføres fra Møre og Romsda l fylke til Trøndelag fylke.

HØRINGSFRIST
28. desember 2018.

MOTTAKSADRESSE
Høringssvar sendes til: post.trondelag@politiet.no , bruk referanse 201805101.

Med Hilsen

Nils Kristian Moe
Politimester Trøndelag politidistrikt

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen sig natur

Adresseliste:
Fellesnemd Heim kommune Hitra kommune
Fellesnemd Trondheim kommune Frøya kommune
Halsa kommune KS
Hemne kommune Trøndelag fylkeskommunen
Snillfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag
Trondheim kommune GDE Gauldal/Ordal
Klæbu kommune HVO Trøndelag
Rindal kommune PF Trøndelag
Skaun kommune PJ Trøndelag
Orkdal kommune NTL Trøndelag
Meldal kommune PL Trøndelag
Agdenes kommune



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler: Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 18/55    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset 

forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på 

Hamarvik hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere 

rensegrad ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

 

Vedlegg: 

1. Opprinnelig saksfremlegg, sak 171/18 

2. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvik (Sweco AS)  

4. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

5. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)                          

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Forprosjekt til nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

2. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

4. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen  Flatval til Sistranda (Sweco 

AS) 

 

  

  

  

Saksopplysninger:   



 

Opprinnelig saksframlegg (vedlegg 1) ble av Frøya Formannskap i sak 171/18 returnert til 

rådmannen med følgende forslag: 

 
1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet 

som kommer i 2021 

 

Rådmannen besvarer nedenfor Formannskapets ønske om vurderinger: 

PUNKT 1:                                                                                                                                      

Aktuelt avløpsområde kan deles opp i to områder:  

1) Sistranda: anlegg lokalisert på et eventuelt fremtidig industriområde på Starrberget (N1)  

2) Hamarvika + Flatval: anlegg lokalisert på Hamarvika Sør.  

 

I sammenheng med arbeidet med Hovedplan for avløp har Sweco foretatt en kost/nyttevurdering for et 

avløpsrenseanlegg for Sistranda plassert på Starrberget (industriområde N1*). I vurderingene har de 

sammenlignet bruk av både slamavskillere og silanlegg (mekanisk renseanlegg). 

*Det må bemerkes at det pr. i dag ikke finnes alternative lokasjoner for et renseanlegg 

plassert i Sistrandaområdet utenom N1. Dette enten man ønsker ett separat anlegg for 

Sistranda eller om man ønsker ett felles anlegg for avløpsområde Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Ferdigstillingen av dette området vil derfor være avgjørende for når byggingen av 

et renseanlegg på N1 kan startes opp. Byggetid for et renseanlegg kan estimeres til ca 1 år.  

 

I tillegg har Sweco foretatt en kost-/nyttevurderig av et avløpsanlegg for Hamarvik, som grovt sett går 

ut på å: 

Alt. 1: Skifte ut de to eksisterende slamavskillerne med to nye                                                                         

Alt. 2: Etablere et nytt mekanisk renseanlegg (silanlegg) hvor begge eksisterende anlegg samles i ett 

Merk at alt. 1 betinger at Hamarvika avløpsområde også deles i to (som i dag). Slamavskiller på 

Hamarvik Øst betjener da fortsatt samme område som i dag mens slamavskilleren for Hamarvik Sør i 

tillegg til dagens område også skal betjene Flatval. Dette gir rimeligste løsning men er etter 

rådmannens mening svært lite aktuell med tanke på plassbehov, rensekrav og fremtidige behov.  

I sine beregninger har Sweco lagt til grunn en total kapasitet på ca. 5215 pe (3650 pe for Sistranda og 

1565 pe for Hamarvik). Flatval er ikke medregnet.  I sitt saksfremlegg (sak 171/18) har rådmannen 

lagt til grunn en kapasitet på 7000 pe (4000 pe for Sistranda og 3000 pe totalt for Hamarvik+Flatval), 

hvor Flatval er lagt inn med ca. 800 pe. Dette er kapasiteter beregnet av Envidan Momentum i 

forprosjektet for avløpsanlegget.  Med dette utgangspunktet har rådmannen foretatt en totalvurdering 

som gir følgende kostnadsoverslag:  

 

Total pris anlegg for Sistranda plassert på Starrberget:  



a) Slamavskillere m/slamlager: ca. 29 mill.                                                                                                                                  

b) Mekanisk rensing (silanlegg): Ca. 30 mill. 

Total pris anlegg for Hamarvik og Flatval plassert på Hamarvik:  

a) Slamavskillere m/slamlager (2 separate anlegg): ca. 20 mill.                                                                                                             

b) Silanlegg: Ca. 32 mill. 

 

Merk at i prisvurderingen av slamavskiller med lokasjon Hamarvik har rådmannen korrigert 

Swecos prisberegning med tillegg for nødvendig slamlager som ikke var medtatt av Sweco. For 

Hamarvialternativet er også tillagt kostnader for infrastruktur for Flatvaltilknytningen. 

Total pris for en to-deling av avløpsområdene: 

a) Slamavskillere: 49 mill. 

b) Silanlegg: 62 mill. 

Differanse i favør slamavskillere: 13 mill.  

Overnevnte vurderinger er basert på at det skal velges et primærrenseanlegg som tilfredsstiller 

rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-8, mindre sårbart område. Ingen av de to 

alternativene vil tilfredsstille rådmannens opprinnelige anbefaling om at det med bakgrunn i Swecos 

resipientanalyse for berørte sjøområder samt hensynet til fiske, havbruksnæringen og brukerinteresser 

for øvrig bør velges et anlegg som tilfredsstiller rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-7, 

følsomt og normalt område. Som konsulentnotatene påpeker er det også svært tvilsomt at alternativ a) 

slamavskiller vil tilfredsstille rensekrav i ht §13-8, som altså er minstekravet som settes til slike anlegg. 

Etter rådmannens vurdering vil det da være lite aktuelt å kunne anbefale en løsning med slamavskillere. 

Prisoverslag for ett felles renseanlegg (silanlegg) for Sistranda-Hamarvik-Flatval lokalisert på 

Hamarvik eller Starrberget (N1), og som tilfredsstiller Forurensningsforskriften §13-7 følsomt og 

normal område, er ca. kr. 58 mill. For å kunne foreta en sammenligning av de to renseløsningene 

(slamavskiller og mekanisk rensing) må vi ta utgangspunkt i samme rensekrav. Det vurderes av 

Envidan Momentum at prisforskjellen mellom et mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller §13-7 i 

forhold til §13-8, er ca. 4 mill. D.v.s. at sammenligningsgrunnlaget ved ett felles anlegg da blir 54 mill. 

Dette viser at ved en to-deling av renseanlegget blir det ca. 5 mill. rimeligere å benytte 

slamavskillere og 8 mill. dyrere å benytte silanlegg (mekanisk renseanlegg) enn ved å etablere ett 

felles anlegg for disse avløpsområdene..   

Konklusjon: Ved to-delt renseanlegg med slamavskillere vil man spare 13 mill. i forhold til ett felles 

mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller rensegrad i ht §13-8 mindre sårbart område.  Bruk av store 

slamavskillere gir flere store ulemper og utfordringer og vil sannsynligvis heller ikke greie minstekravet 

til rensing i ht §13-8. Konklusjonen til både Sweco og Envidan Momentum er at bruk av store 

slamavskillere ikke er å anbefale. Dette er også en generell holdning i fagmiljøet i Norge. Ikke minst 

gjelder dette med bakgrunn i at det er svært vanskelig å møte fremtidige utfordringer i forhold til 

strengere krav til rensing, bla. til rensing av mikroplast.                                                                                                                                                    

I forhold til ett felles anlegg for dette avløpsområdet vil et valg av en to-delt løsning med mekanisk 

rensing gi en vesentlig høyere investeringskostnad. I tillegg vil en to-delt løsning også medføre høyere 

driftskostnader og ressursbehov. Fordelen med en to-delt løsning er at man kan bygge ut ett anlegg i 



gangen og dermed fordele kostnadene over noe lengre tid samt en høyere driftssikkerhet for 

avløpsområdet.  

Rådmannens konklusjon er derfor at en to-deling ikke er å anbefale uansett type renseløsning. 

PUNKT 2:                                                                                                                                   

Formannskapets ønske er svært vanskelig å kunne gi en eksakt vurdering av. For ordens skyld 

bemerkes at EU`s vanndirektiv som kommunene er pålagt gjelder allerede. Det blir ikke pålagt i 2021. 

Direktivet sier at alt vann skal ha god miljøtilstand innen 2021.  Konsekvensen av å ikke oppfylle 

direktivet er ikke kjent.  

Sårbarhetsanalysen foretatt av Sweco for de aktuelle områdene viser at resipientene er sårbare og flere 

steder påvirket av kloakkutslipp. Kommunen som forurensningsmyndighet må ut fra denne analysen 

vurdere hva som må til for å opprette event. opprettholde god miljøtilstand i resipienter sett i forhold til 

nåværende og fremtidig belastning. Som rådmannen har fokusert på i tidligere saksfremlegg så er det 

viktig for kommunen å ta stilling dette også sett i forhold til til kommunens avhengighet av fiske- og 

havbruksnæringen samt brukerinteresser for øvrig. Vi kan selvsagt lukke øynene for realitetene og si at 

vi greier oss med å bruke slamavskillere men det vil bli svært kostbart hvis det viser seg å ikke være 

godt nok. Det vil også bli svært kostbart hvis myndighetene etter hvert kommer med strengere krav til 

rensing og kvalitetskrav på det slammet som skal leveres til slammottakene.   

Konklusjon: Hvis det er enighet om at det er ønskelig å fjerne de eksisterende slamavskillerne i dette 

avløpsområdet, noe som i seg selv gir en forurensningsmessig gevinst samt at flere viktige 

sentrumsnære og sjønære areal blir «frigitt», er rådmannens konklusjon at det ikke er noen rimeligere 

måter å forbedre  miljøtilstanden i dette avløpsområdet på enn å etablere ett felles mekanisk 

renseanlegg. Med et mekanisk renseanlegg vil man også i mye større grad være forberedt på framtida. 

Anlegget bør helst etableres på Starrberet (N1) da det sannsynligvis kan gi en noe lavere driftskostnad 

(mindre pumpedrift) enn ved en etablering på Hamarvika. Denne plasseringen vil også være mindre 

sårbar i forhold til eventuell luktproblematikk.                                                                                         

For å gjøre dette rimeligst mulig uten å risikere å investere i et «for godt anlegg» foreslår rådmannen 

nå at det benyttes et mekanisk primærrenseanlegg som tilfredsstiller rensekravet i ht 

forurensningsforskriften §13-8, utslipp til mindre sårbart område. Hvorvidt en slik løsning innfrir 

direktivet i 2021 er vanskelig å spå men det er ikke usannsynlig ut i fra at befolkningsøkningen i 

området enda ikke har nådd toppen i 2021. Det anbefales derfor at det bygges ett anlegg hvor det 

benyttes utstyr som er forberedt til å kunne oppgraderes til rensing i ht §13-7, utslipp til følsomt og 

normalt område ved et eventuelt senere behov eller strengere fremtidige myndighetskrav. Ved en slik 

løsning er det mulig å redusere investeringskostnaden med ca. 4 mill. samt oppnå en noe lavere 

driftskostnad enn rådmannens opprinnelige forslag. Det er imidlertid viktig å kunne opprettholde 

budsjettrammen på 58 mill. da det bl.a. vil kunne gi større handlefrihet i forhold til utstyrsvalg som 

event. kan gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn det foreslåtte utstyr i forprosjektet greier. 

 

 

 

 



Med denne bakgrunn vil rådmannen foreslå følgende alternative innstilling til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for  

    avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften  

    §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på Hamarvik 

    hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

    - Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved 

      eventuelt fremtidig behov.  

    - Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Tilleggsopplysning:                                                                                                                                                          

Et viktige argument mot å investere så mye penger i avløpsrenseanlegg er at vi etter hvert vil få høye 

avløpsavgifter for abonnenter tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Det er også ofte fokusert på hva 

Hitra kommune gjør i forhold til VA-området og hvilke avgifter de har. For å kunne sammenligne 

Hitra og Frøya må det tas utgangspunkt i at kommunene i 2018 har to forskjellige modeller for 

gebyrberegning for vann og avløp som ikke direkte lar seg sammenligne. I 2019 vil kommunene ha 

samme beregningsmodell da Frøya kommune nylig har vedtatt å innføre en to-delt gebyrberegning slik 

Hitra innførte fra 2018. Vi sammenligner derfor 2018-gebyret for Hitra oppjustert med 3% 

prisstigning for 2019, med vårt forslag til gebyrregulativ for 2019. Dette regnestykket viser da at Hitra 

har et avløpsgebyr for en normalabonnent (120 m2 stor bolig) som er ca. 7% lavere enn vårt (ca. kr. 

4.400,-  mot ca. kr. 4.700,-). Hitra er nå kommet i gang med arbeidene med ny hovedplan for avløp og 

etter hva rådmannen har grunn til å tro har de også ha mye av de samme utfordringene som oss 

innenfor avløpsområdet. Dette vil sannsynligvis medføre at også Hitra kommune etterhvert får et mye 

høyere gebyrnivå enn i dag. Det er derfor ikke usannsynlig at avgiftsnivået innen vann og avløp også i 

fremtida vil bli liggende på noenlunde samme nivå i begge kommuner, avhengig av fremdriftshastighet.   
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Sammendrag 

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda, anbefales det følgende 
avløpsløsning for Sistranda: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget 

 Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget  

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks. avgift) 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres 
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og 
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på et helhetsbilde for 
avløpsløsning for sørlige del av Sistranda; fra Siholmen i nord til Starrberget i sør. 
Utredningen vurderer fremtidig satsing på slamavskillere med plasseringer som i dag, 
eller om det kan være aktuelt å erstatte disse med ett silanlegg eller med en felles større 
slamavskiller. Det er utarbeidet en kost-/nyttevurdering for de ulike tiltaksløsningene.  

2 Problemstilling 

2.1 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 

Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i § 
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og 
vedtak fattet I medhold av §13-2 I forskriften følges.  

Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):   

Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.  
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.   

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk, 
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. 

Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF5. Det skal tas døgn- 
eller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende 
antall prøver: 

a) 6   prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe 

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe 

2.2 Generelt for Sistranda 

Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel 
3.1-3.4, og inkluderer 6 slamavskillere. Avløpsvannet inneholder tidvis mye fremmedvann 
som følge av at avløpsledninger og kummer er i dårlig forfatning. Dette fører til at 
kapasiteten i slamavskillerne generelt er for liten, og resulterer i slamflukt og føring av 
slam ut i resipienten (sjøen).   

Uavhengig av hvilken løsning som fremtidig blir valgt for avløpsrensing for Sistranda, er 
det avgjørende at det foretas sanering av eksisterende avløpsanlegg oppstrøms 
slamavskillerne slik at en får bort fremmedvannet. For Sistranda er tre av slamavskillerne 
i så dårlig forfatning at disse må oppgraderes om silanlegg ikke bygges. 
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Disse anleggene er: 

 Slamavskiller Sistranda 1: Dimensjonert for 700 pe, svært overbelastet i dag. Den 
står relativt nær bebyggelse og det kan ikke utelukkes at luktproblematikk kan 
oppstå tidvis i nærmiljøet som følge av gassdannelse. Også forhold når det 
gjelder slamtømming kan være negativt for nærmiljøet.  

 Slamavskiller Rabben 2: Dimensjonert for 500 pe. Utløpet fra slamavskilleren er 
ikke dykket og slam blir derfor ført direkte ut i sjøen.  

 Slamavskiller Beinskardet: Dimensjonert for 300 pe. Slamavskilleren er planlagt å 
skulle ta i mot avløp fra Rabben 1 når denne blir faset ut i nærmeste framtid, og 
dette er en økt belastning Beinskardet ikke er dimensjonert for. 

2.3 Resipientforhold ved Sistranda 

Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i 
Vedlegg G.  

I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold 
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;  

 meget sårbar (rød markering) 

 sårbar (oransje markering) 

 mindre sårbar (gul markering) 

For Sistranda viser resipientvurderingen at resipienten er «meget sårbar» fra land og 
omtrent 50 meter ut i sjø. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i om lag 100 
meter. Utenfor 150 meter er resipienten «mindre sårbar».  

I følge opplysninger i resipientrapporten er det 2 settefiskanlegg (oppdrettsanlegg) i 
området utenfor Sistranda. Disse anleggene skal være plassert utenfor “mindre sårbart” 

område. 

Totalt er det i dag utslipp til resipienten (via slamavskillere) fra ca 1920 pe, som beskrevet 
i vedlegg F. I tillegg kommer utslipp i sjøen ved Siholmen for 100 pe, og noe spredt 
utslipp.  

Resipientundersøkelsen dokumenterer også begroing med algevekst i strandsonen på 
Sistranda. Omfanget av dette er ikke kjent. Det er ikke foretatt analyser av bunnfauna på 
sjøbunnen.  
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3 Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg 

3.1 Primærrenseanlegg (mekanisk rensing) 

Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra 
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk 
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som 
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som 
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.   

Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger 
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en 
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.  

Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurens-
ningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.  

For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av: 

 BOD5,  20 -30 %  

 SS, 40 – 50% 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  
 

Slamavskillere 

Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller 
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette 
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil 
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er 
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov 
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på 
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam. 

Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved 
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i 
Sistranda. 

Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med 
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere 
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam 
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som 
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.  

Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og 
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer. 
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det 
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.  

Prinsippløsning for slamavskilleren 

Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i 
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det 
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.  
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle 
kamrene.  

Silanlegg 

Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom 
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler 
og roterende båndsiler.  

Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet: 

 sammensetning av avløpsvannet 

 silflatens lysåpning (maskevidde) 

 tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“  

 graden av forbehandling av vannet 

 graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 

 silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 

Sammensetning av avløpsvannet. 
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende 
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra 
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over 
døgnet. 

Silflatens lysåpning, maskevidde 
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal 
kunne klare primærrensekravet under normale forhold. 

Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten 
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette 
for at det dannes “filtermatte” på silflaten.  En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter” 

av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil 
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”: 

 Bevegelse av silflaten i forhold til vannet 

Graden av forbehandling av vannet 
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter: 
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 Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere 
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet 
forverres. 

 Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler 
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil 
kunne forbedres. 

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting 
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.  

Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 
Dette er avhengig av faktorer som: 

 silflatens lysåpning 

 hydraulisk belastning/filterhastighet 

 silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet 

 silflatens bevegelse i forhold til vannet 

3.2 Løsning med videreføring med samme type slamavskillere som dagens anlegg for 
Sistranda (slamavskillere og slamlagring i samme tank) 

Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er 
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av 
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er 
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.  
 
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil 
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer 
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca 
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er 
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.   
 
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær 
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.  
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan 
videreføres ut i sjøen. 
 
Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.   
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte 
utføres minst en gang i året.  
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3.3 Løsning med en stor slamavskiller med eget slamlager for Sistanda 

Slamavskillere med eget slamlager er et konsept utviklet på slutten av 1990-tallet og tidlig 
2000-tallet. Denne type anlegg er hovedsakelig beregnet for dimensjoner over 1000 pe.  
Konseptet med slamavskiller med eget slamlager vil kunne fjerne problemene nevnt i 
avsnitt 3.2. 
 
Det finnes svært få kjente analysedata fra store slamavskillere med eksternt slamlager.  
For de anleggene som det finnes analysedata fra, fremgår det at for suspendert stoff vil 
anleggene oppfylle primærrensekravet. Det er mer uklart om kravet til organisk stoff vil 
oppfylles. 
 
Dersom det er aktuelt å etablere en stor slamavskiller med eget slamlager, vil det være 
mest aktuelt å plassere denne utenfor sentrumsområdet. Det foreslås å legge et slikt 
anlegg ved Starrberget slik som foreslått for silanlegget.   
 
Det vil da være nødvendig med etablering av pumpestasjoner og avskjærende ledninger 
for overføring av avløpsvann til slamavskilleren slik som for et eventuelt silanlegg. Figur 1  
viser prinsipp av slamavskiller med slamlager. 
 
 

 
Figur 1. Prinsipp slamavskiller med slamlager 
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3.4 Løsning med silanlegg for Sistranda 

Sweco har tidligere (rapport datert 15.12.2015, i Vedlegg E) sett på en skisseløsning med 
silanlegg for Sistranda. 

Det ble da tatt utgangspunkt i en løsning med roterende båndfilter som blant annet 
leveres av Salsnes Filter. Firma opplyser at de rensekravene som foreligger (fjerning av 
20 % SS) ikke vil være noe problem. De fleste anlegg som firma har levert har en 
renseeffekt mellom 40 % og 60 % SS. Silanlegget er dimensjonert for 3650 pe.  

Anleggets hovedkomponenter er følgende: 
- Innløpskasse i syrefast stål 

- Overløp fra filtre til utløpskasse 

- Omløpssiler. Det er påmontert overløp på innløpskasse. Ved nedstengning av 
ventiler på siler går vann nivå opp i innløpskasse og derfra i overløp. Ingen ventil 
nødvendig. 

- Integrert avvanning i siler 

- Transport av slam til container ved gravitasjon 

- Mengdemåler på innløpsrør 

- Internpumpestasjon komplett 

- Pneumatiske ventiler for styring av prosessen 

- Siler av typen SF4000 i kasser av syrefast stål 

- Sentral sterke avvanningsenheter. Gir 40% TS (tørrstoff) 

- Luft med blåsemaskiner 

- Trykkluft (med kompressorer) 

- Automatikktavle med PLS for hele anlegget 

- Container på vogn 

Som nevnt i Vedlegg E er de anlegg som Salsnes Filter leverer, representative 
kostnadsmessig for denne type anlegg.   
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4 Drøfting av ulike elementer som vil påvirke valg av type anlegg og 
kostnader for ulike tiltak 

Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Sistranda: 

 Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Sistranda, oppgradert 
for å oppnå nødvending kapasitet. 

 Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til en felles slamavskiller med 
separate slamlager. 

 Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til ett felles silanlegg. 

Det vil være relativt store forskjeller i kostnader mellom det første alternativet og de to 
andre, ettersom de medfører bygging av avskjærende ledninger, pumpeledninger og 
pumpestajonener for å overføre avløpet til fellesanlegget. 

Uavhengig av hvilken løsning som velges vil det måtte foretas sanering av eksisterende 
avløpsledninger og avløpskummer, før videreføring til slamavskillere eller til avskjærende 
ledninger.  

Entreprenørpriser for saneringsarbeid er basert delvis på enhetspriser mottatt fra Frøya 
kommune, men også erfaringspriser for tilsvarende anlegg. For å beregne 
prosjektkostnader er alle entreprenørpriser tillagt 40% for hhv. rigg, planlegging, 
byggeledelse og uforutsette kostnader. 

4.1 Oppgradering slamavskillere og utslippsanlegg 

Tekniske løsninger 

Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader: De tekniske løsninger for slamavskillere vil 
være etablering av prefabrikerte slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PE-
materiale. Disse må dimensjoneres for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må 
etableres, skal disse avsluttes i sjøen i tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor 
“mindre sårbart område” (se Vedlegg G, resipientanalyse).  Det må påses at 
utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best 
mulig måte. 

Utslippskvalitet 

Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i 
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt 
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst. 

I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på 
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at 
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for 
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået, 
og vil inneholde råkloakk.  
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Miljøforhold 

Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av 
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være 
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk og algevekst i 
strandssonen.  

Fleksibilitet 

En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må 
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg 
med utvidelse med flere slamtanker osv.  

Kostnader 

For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenør-
kostnader) av slamavskillere til Sistranda. For alle grunnarbeider er det brukt 
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg.  Entreprenørpris for 
pumpestasjon er erfaringspriser. 

Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%. Tillegget omfatter: 

 rigging 

 planlegging og prosjektledelse 

 byggeledelse  

 uforutsett 

Total kostnader = entreprenørkostnader + 40 % er definert som prosjektkostnader.  

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Ledningsanlegg og pumpestasjon for Siholmen Kr   2.441.000 

Slamavskillere (Sistranda 1, Rabben 2 og Beinskardet) Kr   6.918.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 20.290.000 

Tabell 1. Prosjektkostnad for oppgradering av slamavskillere og utslippsanlegg  
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4.2 Avskjærende ledninger og en felles slamavskiller med eget slamlager og 
utslippsledning 

Tekniske løsninger 

De tekniske løsninger vil gå ut på følgende: 

 Avskjærende selvfallsledninger for spillvann 

 Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles 
slamavskiller for hele Sistrandaområdet (Siholmen i nord til Starrberget i sør)  

 Prefabrikkert slamavskiller i glassfiberarmert polyester samt slamlager i samme 
material, inkludert nødvendige overbygg 

 Ny utslippsledning fra Starrberget  

Utslippskvalitet 

Utforming med separat slamlager vil reduserer risikoen for slamflukt betydelig. 
Slamavskiller med slamlager er basert på et konsept hvor en tar utgangspunkt i 
tradisjonell dimensjoneringsteori for sedimenteringsbassenger. Det gjøres skjønnsmessig 
økning av oppholdstid, dvs. redusert overflatebelastning for å ta hensyn til forenklet utløp 
og forenklet slamoverføring, sammenlignet med et tradisjonelt utformet sedimenterings-
basseng. En slik økning av oppholdstiden har som målsetning å oppnå samme 
renseeffekt som et tradisjonelt sedimenteringsbasseng. Ved behov kan løsningen 
inkludere kjemisk felling som kan øke renseeffekten ytterligere.  

Miljøforhold 

Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold 
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til 
løsningen i avsnitt 4.1. 

Nye pumpestasjoner må etableres med nødoverløp. Nødoverløp føres til eksisterende 
utslippsledninger der disse kan benyttes. Nødoverløp vil bare skje ved f.eks utfall av 
nettspenning til pumper og ved eventuelle feil på pumpeanlegget. Det er mulig å unngå 
pumpestopp ved nettutfall, ved å etablere reservestrømsanlegg som automatisk trer i 
kraft ved nettutfall. Lukt fra pumpestasjoner kan forekomme og det bør vurderes 
etablering av filter på ventilasjon som kan redusere dette problemet.  

Fleksibilitet 

Som nevnt er det mulig å oppgradere anlegget med kjemisk felling dersom det skulle 
være behov for øke renseeffekten. 

Driftsforhold 

For å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget er det en stor fordel å få 
alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har 
døgnkontinuerlig vakt.  
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Kostnader 

Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til 
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se 
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.  

Entreprenørkostnader for slamavskiller med slamlager er basert på delsum fra 
kostnadsberegning Stord vann og avløp KF fra august 2014 for et anlegg for 2500 pe. 
Denne summen, kr 10,25 mill er indeksregulert til mai 2016 og er i tillegg økt med omlag 
20 % som følge av at det for Sistranda skal beregnes avløp for 3.650 pe.  

Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg (grøfter, ledninger og kummer) er 
basert på priser mottatt fra Frøya kommune høsten 2015, samt noen tilsvarende anlegg 
som Sweco har utført tidligere. Entreprenørkostnader for pumpestasjoner og 
utslippsledninger er basert på erfaringspriser som Sweco har fra tidligere anlegg. Alle 
entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som beskrevet i avsnitt 4.1 

Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert lednings-
anlegg og pumpestasjon for Siholmen 

 

Kr 11.009.000 

Slamavskiller med slamlager og utslippsledning Kr 18.010.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 40.040.000 

Tabell 2. Prosjektkostnad for slamasviller med slamlager og avskjærende ledning 

 

4.3 Avskjærende ledninger og ett felles silanlegg og utslippsledning 

Teknisk løsning 

Teknisk løsning vil gå ut på følgende:  

 Avskjærende selvfallsledninger for spillvann 

 Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles silanlegg 
for hele Sistrandaområdet, fra Siholmen i nord til Starrberget i sør  

 Etablere silanlegg ved Starrberget  

 Ny utslippsledning fra Starrberget 

Utslippskvalitet 

Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være 
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann  
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Miljøforhold 

Når det gjelder miljøforhold vil det samme være gjeldende som det som er nevnt i avsnitt 
0. 

Fleksibilitet 

Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting 
av koagulant. 

Driftsforhold 

I likhet med avsnitt 0 er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved 
å få alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har 
døgnkontinuerlig vakt.  

Kostnader 

Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til 
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se 
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.  

Det legges til grunn at det kun bygges en ny nødoverløpsledning for den ene 
pumpestasjonen som ikke plasseres ved eksisterende utslippsledning. 

Pris for silanlegg (entreprenørkostnader) er basert på innhentet budsjettpris fra firma 
Salsnes Filter AS. Entreprenørkostnader for bygningsmessig, el.installasjoner og VVS-
utrustning er erfaringspriser som Sweco har for tilsvarende bygninger, indeksjustert til 
november 2015. Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg og 
pumpestasjoner er som i 0. Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som 
beskrevet i avsnitt 4.1 

Tabell 3 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert 
ledningsanlegg og pumpestajon for Siholmen 

 

Kr 11.009.000 

Silanlegg og utslippsledning Kr 18.700.000 

Sum kostnader ( eks avgift )  Kr 40.640.000 

Tabell 3. Prosjektkostnad silanlegg med avskjærende ledning 
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5 Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Sistranda 

Kunnskaper om miljøforhold vedr. eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av 
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i 
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Sistranda. I 
hovedplanen er det imidertid redegjort for at det i området er ønskelig at forholdene er 
lagt til rette for: 

 bading 

 rekreasjon 

 fiske 

 akvakultur 

Velges det å beholde dagens løsning, men med å oppgradere eksisterende 
slamavskillere, vil ovennenvte mulighet begrenset og kanskje ikke kunne gjennomføres. 

Det anbefales at avløpsrensenlegg flyttes bort fra de bebygde områder og det bygges et 
felles renseanlegg for hele Sistranda.  Anlegget kan eksempelsvis plasseres ved 
Starrberget.  

Det er lite dokumenterte kunnskaper om renseresultatet for store slamavskillere med 
separate slamlager. Dette må også vektlegges når valg av type primærrenseanlegg skal 
velges. 

Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda anbefales det følgende 
avløpsløning for Sistranda: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget 

 Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget 

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks avgift) 
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Sammendrag 

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Hamarvik, anbefales følgende 
avløpsløsning: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved Hamarvik 1 

 Ny utslippsledning i Kjevika 

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift) 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres 
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og 
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på kostnadsomfang ved 
å etablere et nytt renseanlegg i Hamarvik, sammenlignet med å bytte ut de eksisterende 
slamavskillerne.  

2 Problemstilling 

2.1 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 

Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i § 
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og 
vedtak fattet i medhold av §13-2 I forskriften følges.  

Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):   

Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.  
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.   

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk, 
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. 

Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF5. Det skal tas døgn- 
eller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende 
antall prøver: 

a) 6   prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe 

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe. 

2.2 Generelt for Hamarvik 

Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel 3.5 
og 3.6, og inkluderer tre slamavskillere og fire pumpestasjoner. Det er også en privat 
slamavskiller tilknyttet industriområdet som ikke er befart eller hensyntatt i denne 
hovedplanen.  

Avløpsnettet i området er lagt i flere omganger og er derfor av varierende kvalitet. Det 
veksler mellom nylagte rennekummer og gamle bunnløse betongkummer med høy 
grunnvannstand. Det fører til at avløpsvannet tidvis inneholder mye fremmedvann, og at 
eksisterende slamavskillere er overbelastet. Dette leder igjen til slamflukt og føring av 
slam til resipient (sjøen). 

På Hamarvik er to av de tre slamavskillerne i så dårlig stand at disse må oppgraderes om 
silanlegg ikke bygges. 

 



   

 
 
 

 

2 (10) 
 
VEDLEGG B: KOST-/NYTTEVURDERING HAMARVIK 
14.09.2016 
 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 

 

 

Disse anleggene er: 

 Slamavskiller Hamarvik 1: Behandler ca 460 pe. Det er en jevn strøm av 
fremmedvann i innløpet. Anlegget er gammelt og befaring i utløpskum viser mye 
avfall og slam som muligens føres til resipient. 

 Slamavskiller Hamarvik 2: Behandler ca 300 pe. Inspeksjonslukene er usikret og 
funksjonen er svært dårlig, med mye avfall fra sykehjem (skjokoladepapir, 
bandasjer m.m.) i utløpskammeret som muligens føres til resipient. 

Slamavskilleren på Nabeita er av nyere dato og god kvalitet. 

2.3 Resipientforhold ved Hamarvik 

Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i 
Vedlegg G. 

I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold 
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;  

 meget sårbar (rød markering) 

 sårbar (oransje markering) 

 mindre sårbar (gul markering) 

For Hamarvik viser kartdata at resipienten er «meget sårbar» inne i selve Hamarvikbukta, 
Hammarvågen. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i Kjevika og i en stripe på 
om lag 100 meter. Fra 100 til 300 meter er resipienten «mindre sårbar».  

Det er registrert både kamskjellforekomster og skjellsandforekomster på Hamarvik. Det er 
ikke foretatt analyser av bunnfauna på sjøbunnen. 

Fra den private industrislamavskilleren er det antatt ca 100 pe belastning til resipient. I de 
to andre utslippspunktene er eksistrende belastning beregnet til å være ca 460 pe i 
Kjevika (fra Hamarvik 1) og ca 590 pe ved Hamarvik 2 (slamavskiller inkludert spredt 
avløp i området). Grunnlagt for antall pe er vist i Vedlegg F.  

Det er tidligere utført en beregning av belastningen i antall pe for Hamarvik. I etterkant 
har antatt pe-belastning per boenhet økt fra 2,67 til 3,5 pe, samt at slamavskilleren 
Hamarvik 2 ønskes overført til nytt silanlegg ved pumping.  

Dette fører til et nytt grunnlag på 1565 pe. 

 

  



  

   

 
 

3 (10) 
 

VEDLEGG B: KOST-/NYTTEVURDERING HAMARVIK 
14.09.2016 
 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 

 

3 Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg 

3.1 Primærrenseanlegg (mekanisk rensing) 

Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra 
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk 
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som 
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som 
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.   

Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger 
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en 
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.  

Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurens-
ningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.  

For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av: 

 BOD5,  20 -30 %  

 SS, 40 – 50% 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  
 

Slamavskillere 

Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller 
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette 
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil 
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er 
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov 
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på 
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam. 

Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved 
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i 
Sistranda. 

Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med 
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere 
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam 
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som 
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.  

Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og 
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer. 
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det 
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.  

Prinsippløsning for slamavskilleren 

Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i 
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det 
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.  
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle 
kamrene.  

Silanlegg 

Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom 
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler 
og roterende båndsiler.  

Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet: 

 sammensetning av avløpsvannet 

 silflatens lysåpning (maskevidde) 

 tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“  

 graden av forbehandling av vannet 

 graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 

 silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 

Sammensetning av avløpsvannet. 
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende 
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra 
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over 
døgnet. 

Silflatens lysåpning, maskevidde 
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal 
kunne klare primærrensekravet under normale forhold. 

Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten 
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette 
for at det dannes “filtermatte” på silflaten.  En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter” 

av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil 
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”: 

 Bevegelse av silflaten i forhold til vannet 

Graden av forbehandling av vannet 
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter: 
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 Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere 
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet 
forverres. 

 Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler 
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil 
kunne forbedres. 

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting 
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.  

Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 
Dette er avhengig av faktorer som: 

 silflatens lysåpning 

 hydraulisk belastning/filterhastighet 

 silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet 

 silflatens bevegelse i forhold til vannet 

3.2 Silanlegg 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  

3.3 Løsning med videreføring av slamavskillere tilsvarende dagens løsning 

Det er lagt til grunn oppgradering av de to slamavskillerne Hamarvik 1 og 2 samt 
utbedring av utslippsledninger. I tillegg er det tatt med sanering av eksisterende nett for å 
unngå inntrenging av fremmedvann. 

Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er 
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av 
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er 
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.  
 
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil 
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer 
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca 
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er 
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.   
 
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær 
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.  
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan 
videreføres ut i sjøen. 
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Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.   
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte 
utføres minst en gang i året. 

3.4 Løsning med nytt silanlegg på Hamarvik 

Det er lagt til grunn ny pumpestasjon ved Hamarvik 2 for overføring av avløpsvann, samt 
avskjærende ledning. I tillegg er det pumping av spredt utløp til nytt silanlegg, samt 
sanering av eksisterende nett for å unngå inntrenging av fremmedvann. 
 
Det er behov for en innløpspumpesump i silanlegget. Denne utføres som en grube under 
bygget eller prefabrikert sump. Bygget bør ha 1,5 etasjer eller 2 etasjer slik at slammet 
kan gå med selvfall inn i kontainere i 1.etasje av bygget. Dersom det velges bygg over 1 
etasje må det etableres egen skrue (avvanningsskrue) for å få slammet opp i kontainer. 
En annen følge av dette er økt behov for større grunnflate. Figur 1 viser en prisippskisse 
for renseanlegg med Salsnesfilter. 
 

 
Figur 1. Prinsipp renseanlegg med Saltnesfilter 

Som vist på skissen er gruba med innløpspumpesumpen under bygget, kontainer i 
1.etasje og selve silanlegget i 2.etasje. Anlegget består av følgende hovedkomponenter; 
 
- Innløpspumper tørroppstilte (3 stk)  
- Innløpsfordeling i syrefast stål 316L med DN 150 mm inn til hver sil.  
- Overløp fra filtre til utløp  
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- Overløp fra siler måles internt i sil ved hjelp av trykktransmitter som måler overløp på 
terskel i fordelingskasse.  

- Transport av slam til kontainer ved skruer og gravitasjon.  
- Elektromagnetisk mengdemåler på innløpsrør.  
- Pneumatiske ventiler for styring av prosessen.  
- Siler av typen SF 2000 i kasser i syrefast stål 316 L med integrert avvanner  
- Luft med blåsemaskiner fra Kaeser AS  
- Trykkluft med kompressor fra Kaeser AS  
- Løfteutstyr  
- Automatikktavle med PLS for hele anlegget og kommunikasjon mot SD-anlegg  
- Slamkasser for storsekk og vogn (2 stk) 
 
Lokalisering av silanlegget kan med fordel gjøres der slamavskilleren ligger i dag. Her er 
mulig etablert tomt og alle avløpsledninger samles. Det vil være lite lukt ettersom 
anlegget har luktfjerningsanlegg. Anlegget kan også flyttes til Kjevika, men dette vil kreve 
økt investering knyttet til ny selvfallsledning fra kum der pumpeledning i dag avsluttes og 
frem til ny lokalitet. I tillegg vil det bli behov for nye utslipps- og overløpsledninger. 

4 Drøfting av ulike elementer som vil påvirke for valg av type anlegg som skal 
velges og kostnader for ulike tiltak 

Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Hamarvik: 

 Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Hamarvik, oppgradert 
for å oppnå nødvending kapasitet. 

 Overføre avløp fra Hamarvik 2 til nytt silanlegg i Hamarvik, ved eksisterende 
slamavskiller. 

Det vil være stor forskjell i kostnad mellom de to alternativene, ettersom det kreves at 
pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 endrer pumperetning. I tillegg kreves det en ny 
pumpestasjon der Hamarvik 2 er plassert i dag. 

4.1 Oppgradering slamavskillere 

Tekniske løsninger 

De tekniske løsninger for slamavskillere vil være etablering av prefabrikerte 
slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PE-materiale. Disse må dimensjoneres 
for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må etableres, skal disse avsluttes i sjøen i 
tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor “mindre sårbart område” (se Vedlegg G, 
resipientanalyse).  Det må påses at utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at 
avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best mulig måte. 

Det legges til grunn en ny pumpestasjon på Hamarvik for å ta opp spredt avløp. Det 
legges også til grunn at de to utslippsledningene fornyes. 

Utslippskvalitet 
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Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i 
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt 
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst. 

I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på 
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at 
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for 
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået, 
og vil inneholde råkloakk. 

Miljøforhold 

Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av 
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være 
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk. Algevekst i 
strandssonen kan oppstå.  

Fleksibilitet 

En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må 
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg 
med utvidelse med flere slamtanker osv.  

Kostnader 

For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenør-
kostnader) av slamavskillere til Hamarvik. For alle grunnarbeider er det brukt 
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg. Entreprenørpris for 
pumpestasjon er erfaringspriser. For beregning av prosjektkostnader er entreprenørpriser 
tillagt 40%.   

Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende nett Kr 6.032.000 

Avskjærende ledning inkludert en pumpestasjon Kr 5.118.000 

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 1 med avlastningsplate Kr 1.928.000 

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 2 Kr 2.131.000 

Sum  kostnader ( eks avgift )  Kr 15.209.000 

Tabell 1. Prosjektkostnad utskiftning av slamavskillere 

4.2 Silanlegg i Hamarvik 

Tekniske løsninger 

Teknisk løsning vil gå ut på følgende:  
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 Nye pumpeledninger fra pumpekummer i Hamarvik og overføringsledning mellom 
Hamarvik 2 og 1 

 Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 med gjenbruk av eksisterende utslippsledning 
for nødoverløp. Reversering av pumpestasjoner Hamarvold 1 og 2 

 Etablere silanlegg ved Hamarvik 

 Ny utslippsledning i Kjevika 

Utslippskvalitet 

Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være 
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann  

Miljøforhold 

Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold 
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til 
4.1. Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 må etableres med nødoverløp, og det er tenkt 
gjenbruk av utslippsledningen for Hamarvik 2. 

Fleksibilitet 

Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting 
av koagulant. 

Driftsforhold 

Det er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved å få alarmdata 
fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har døgnkontinuerlig 
vakt.  

Kostnader 

Kostnader under er gjort med grunnlag i lokalisering av silanlegg i Hammarvika. Det er 
også tenkt at man her kan benytte eksisterende overløpsledning, ved evt. nødoverløp. 
Kostnaden for å reversere de to pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 er ikke medtatt. 
 
Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering av eksisterende nett Kr 6.032.000 

Avskjærende ledning Kr 5.627.000 

Ny pumpestasjon Hamarvik 2 Kr 1.107.000 

Nytt silanlegg Hamarvik Kr 16.586.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 29.352.000 

Tabell 2. Prosjektkostnad for silanlegg med avskjærende ledning 
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5 Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Hamarvik 

Kunnskaper om miljøforhold vedr eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av 
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i 
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Hamarvik. 

Det anbefales at det bygges et silanlegg i Hamarvik, med ny utslippsledning i Kjevika. 
Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift) 
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Den eksisterende tilstanden på det kommunale avløpsnettet er kartlagt gjen nom befaring der
anlegget ble registrert digitalt. Det registrerte avløpsnettet er av meget varierende kvalitet, og
problemer med inntrenging av fremmedvann i avløpsnettet tærer på eksisterende
slamavskillere. Flere av slamavskillerne er underdimensjonert for dage ns belastning og er av
dårlig teknisk kvalitet. Dette fører til at urenset kloakk føres rett ut i sjøen. Flere av tanken e er
heller ikke sikret tilstrekkelig og det er problemer med lukt . Der a vløpsledninger ligger i samme
kum som vannledning er , er det et brudd på den hygieniske barrieren. Bakgrunnen for tilstande n
er at det er et e tterslep på vedlike hold og mangel på behovskartlegging av avløpsnettet i
kommunen. Dette skyldes blant annet mangel på prioritering av avløpsanlegg et og for lite
driftspersonell .

Med en belastning på under 10.000 pe og utslipp til sjø, er kommunen selv
forurensningsmyndighet for alle avl øpsanlegg. Krav et til utslipp i Forurensningsforskriften
varierer ut i fra om området er klassifisert som følsomt eller mindre følsomt , og etter utslippets
størrelse. Sjøen utenfor Frøya er klassifisert som mindre følsomt område iht. områdeinndeling
av Norges kyst i Forurensingsforskriften §11 - 6 . Denne inndelingen er grov, og det må sees i
sammenheng med lokale forhold. Hovedplanen viser at resipienten utenfor Frøya er stedvis
meget sårbar. Generelt er kr avet for både utslipp fra spredt avløp og fra mindre tettbebyggelser,
at utslippet ikke skal medføre forsøpling av sjø og sjøbunn. Minimumskravet til avløpsrensing
for mindre følsomme resipienter er 20 % reduksjon av suspendert stoff . I de områdene det er
sårbare resipienter bør man følge de vesentlig strengere k ravene i Forurensningsforskriften for
sårbare områder.

Frøya kommune er Sør - Trøndelags største og viktigste fiskeri - og havbrukskommune, slik at
sjøen rundt Frøya spiller en vikt ig rolle for kommunen. Det er et mål i kommunen om å ha en sjø
med god vannkvalitet som sikrer industri, fiske og rekreasjon. Strategien er å legge til rette for at
det blir bygd ut bærekraftige og gode løsninger for oppsamling, rensing og utslipp av
avløp svann og ikke minst tilfredsstille rensekrav i gjeldende forurensningsforskrift. Det er
dessuten ventet en befolkningsvekst i Frøya kommune, noe som vil føre til st ørre belastning på
avløpsnettet. Dette er grunner for at det er viktig at kommunen tar en me r aktiv rolle i
avløpsplanleggingen.

Tiltak i hovedplanen inkluderer omfattende oppg ra d ering av det eksisterende kommunale
avløpsnettet, samt å få kontroll over spredt avløp ved å f øre flere abonnenter inn på det
kommunale avløpsnettet . Den spredte bebygg elsen og kupert terreng, medfører behov for
pumpestasjoner. Omfattende sanering ansees som nødvendig både for å sikre kapasiteten til
avløpsnettet, opprettholde ønsket effekt av rensingen av avløpet og redusere driftskostnader.
Omfanget av de foreslåtte ti ltakene i hovedplanen anses å være nødvendig for å oppfylle
minimumskravene i Forurensningsforskriften, men også å sikre en bærekraftig sjøresipient (jf.
EU`s vanndirektiv) .
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Kostnadene på samlede foreslåtte tiltak er 134 millioner kroner. Et slikt investeringsbehov vil 
føre til en merkbar økning av avløpsgebyret i Frøya kommune. Sammenlignet med tilsvarende 
kystkommuner, kan avløpsgebyret antagelig oppleves høyt. Det er viktig å huske på at 
kommunens kostnader avhenger av:  

- Bosettingsmønster 
- Topografi  
- Tidligere vedlikehold av avløpsnettet 
- Oppfylling av faktiske rensekrav iht. Forurensningsforskriften 
- Befolkningsøkning og behov for utbygging av avløpsnettet  

 
I følge bransjeorganisasjonen Norsk Vann er det mange kommuner i Norge som har store 
utfordringer i forhold til tilstanden i sine avløpsanlegg og som gjennom nytt vanndirektiv har fått 
stort press på seg for å tilfredsstille gjeldende og nye krav. Dette kan selvsagt for mange 
kommuner medføre en stor økning i avløpsgebyret. Hitra kommune er et eksempel på dette og 
har også mange likhetstegn med Frøya kommune i forhold til utfordringer innen avløp. Her skal 
arbeidene med ny hovedplan for avløp iverksettes i 2018 og det gis uttrykk for at det også på 
Hitra finnes et stort behov for oppgradering av gamle og etablering av nye kommunale 
avløpsanlegg.  

 
 
 
 
 



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

 

  

Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 
 

NOTAT (KOMMENTARVERSJON) Dato: 21. desember 2017 

Prosjektnavn: Ny rensestruktur - kostna-
der rev. 1. 

Prosjektnummer: 5170049-05 
Utarbeidet av: Kristian Enevold Henriksen 
Kvalitetssikring: Joakim Faxå 
Mottaker: Bjørnar Grytvik 
Side: 1 av 18 

 

Vedr.: Vurdering av nye renseløsninger til Hammarvika 

I forbindelse med utarbeidelse av rapporten «Forslag til nyt renseanlæg i Hammarvika» hvor det ble 
sett på en biologisk renseløsning og overføring av spillvannet til Hammarvika er EnviDan Momentum 
blitt forespurt av Frøya Kommune om å belyse flere alternativer til renseløsning for et sentralt ren-
seanlegg i Hammarvika. 

Frøya Kommuner ønsker følgende belyst. 

- Slamavskiller. 

- Primærfiltrering med UV 

- Primærfiltrering etterfulgt av et kjemisk rensetrinn. 

Grunnlagsdata som ble fastlagt i den tidligere rapport er lagt til grunn for dette notats utregninger.  

1. Grunnlagsdata for dimensjonering  
Etter avtale med Frøya kommune er grunnlagsdata som ble fastlagt i den tidligere rapport lagt til 
grunn for dette notatet med de forutsetninger det er fastlagt der. Det foreligger ikke informasjon 
om tilstrømning til avløpsnettet og konsentrasjonsnivå i spillvannet.  

1.1 Stofmessig belastning:  
Sammen med Frøya Kommune er det avtalt at dimensjoneringsgrunnlaget for nytt felles renseanlegg 
med inkludert fremtidig belastning er ca. 7.000 PE, inkl. tillegg for økt belastning i sommerperio-
den. Se tabell 1 i den tidligere rapport for utregning.  

Belastningen på 7.000 PE er via standard nøkkeltall for tilførte mengder per PE, omregnet til de i  
Tabell 11 viste stoffmengder, som renseanlegget dimensjoneres ut ifra. 
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Tabell 1: Forventede belastningsmengder vist som kg/d. 

Parameter Enhed 60 % fraktil 85 % fraktil 

BOD5 kg/d 423 486 

COD kg/d 883 1015 

Total-N kg/d 84 97 

Total-P kg/d 17 20 

1.2 Hydraulisk belastning:  
Fremtidig hydraulisk belastning er ca. 1.400 m3/d i gjennomsnitt.  

Anlegget dimensjoneres for en maksimal hydraulisk belastning på ca. 100 l/s (360 m3/h).  

1.3 Øvrige parameter 
Anlegget dimensjoneres for 7 ºC som månedsmiddeltemperatur om vinteren og 15 ºC om sommeren. 

1.4 Krav til utledning 
Det er opplyst at rensekravene til renseanlegget skal følge Forurensningsforskriftens § 13-7, utslipp 
til følsomt og normalt område på nåværende tidspunkt.  

§ 13-7 - Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, skal minst etterkomme 
90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanleg-
get. 

I tillegg ønskes det at det skal ses på en log 2-3 reduksjon av bakterier.   

2. Renseløsninger 
Det finnes flere mulige prosessløsninger til et sentralt renseanlegg på Frøya. Som utgangspunkt har 
Frøya Kommune ønsket at få belyst følgende: 

- Slamavskiller 

- Primærfiltrering med UV 

- Primærfiltrering med eksempelvis type Salsnes filter etterfulgt av et kjemisk rensetrinn eksempel-
vis type Actiflo. 

I nedenstående beskrives og vurderes alternativene separat.  

2.1 Slamavskiller 
Slamavskiller eller septiktanker er sedimenteringstanker hvor partikulært stoff separeres fra vannet 
og akkumuleres på tankbunn. Anlegg bygget opp med slamavskillere har en veldig simpel oppbygning 
ettersom det typisk tillates at alt materiale i spillvannet, så som grus, sand, flytestoffer og større 
partikler separeres i tanken hvorimot det på større anlegg typisk bygges separate rensetrinn for 
dette. For å kunne rense vannet bra er det simple design basert på store tanke med lange hydrau-
liske oppholdstider (omkring 9 timer) og lange perioder mellom slamuttak. Typisk er et slikt anlegg 
uten store maskinelle innretninger så som pumper, ventiler mv. hvilket gjør at systemet har mini-
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malt vedlikeholdsbehov ut over periodisk slamtømming. Det vurderes at renseeffektiviteten i for-
hold til et enkelt primærsedimenteringsbasseng med integrerte slamskraper som typisk anvendes til 
større anlegg er dårligere og mindre sikkert. 

Den dårligere renseeffektivitet er typisk et resultat av to ting, slamflukt og kortslutning. Ettersom 
slam akkumuleres ukontrollert i en slamavskiller er der en stor risiko før at dette slam trekkes med 
vannet ved høy hydraulisk belastning eller hvis slammengden i tanken blir for stor. Kortslutning vil 
også lettere kunne skje i en slamavskiller ettersom disse typisk ikke er designet før at optimere den 
hydrauliske gjennomstrømming. På grunn av denne problematikk er større slamavskiller designet 
med tre kammer hvor den første er den største og hvor størstedelen av slammet akkumuleres. 

«Primærslam» vil typisk raskt begynne at hydrolysere og brytes ned av bakterier under anaerobe 
forhold. Lagres slam i tanken for lenge vil det derfor være en stor risiko for anaerob nedbrytning av 
slammet hvilket skaper en dårlig lukt, risiko for metanproduksjon, frigivelse av forurensinger til 
vannfasen og resuspendering av slam. 

Det finnes retningslinjer for design av større slamavskillere fra Statens Forurensningstilsyn som an-
befaler en vannoppholdstid på 9 timer ved kontinuerlig utløp til resipient. Denne forholdsmessige 
lange oppholdstid betyder at slamavskillere bliver svært store jo større belastningen blir. En sentral 
slamavskillerløsning til Frøya uten separat slamlager skulle behøve å være omkring 1 000 m3.  

Til større installasjoner av slamavskillerne koples det ofte til et separat slamlager hvilket minimerer 
risikoen for slamflukt og anaerobe forhold i tankene. Med et separat slamlager kan designet optime-
res og en slamavskillerløsning kan designes mere som et primærsedimenteringsbasseng med inte-
grerte slamskraper. For sammenligning vil et primærsedimenteringsbasseng for Hammarvika ha en 
størrelse på omkring 350 m3. Ettersom det forventes en dårligere renseeffektivitet av en slamavskil-
ler skal primærsedimentering bygges i en noe større størrelse for at kompensere for dette, omkring 
30 % større end et primærsedimenteringsbasseng. Det vil være betydelig mere fordelaktig å bygge 
et primærsedimenteringsbasseng med integrerte slamskraper end en konvensjonell slamavskiller 
hvis vi ser på renseeffekten ettersom en slik løsning vil være mere kompakt og kan koples sammen 
med kjemisk felling, hvilket tradisjonelle slamavskiller typisk ikke kan koples til. Men kost nytte ef-
fekten av et slikt anlegg er vurdert for dårlig i forhold til andre kompakte anlegg beskrevet under.   

Det finnes få analysedata og erfaringer tilgengelige fra så store slamavskillere med eksternt slamla-
ger som skal brukes for å innfri primærrensekravet for større anlegg (>2000 PE). En grunn til dette er 
at slamavskillere krever store volumer i forhold til belastningen, og dette blir erfaringsmessig raskt 
ugunstig når størrelsen på anlegget øker Det vil også være vanskelig i fremtiden å kople en slam-
avskillerløsning sammen med eventuelle nye rensetrinn, f.eks. biologisk rensning eller desinfisering 
uten store kostnader.  

Slamavskillere benyttes derfor normalt for små anlegg (<1000 PE) ettersom det ved høyere belast-
ninger typisk blir økonomisk fordelaktig at bygge mere avanserte og kompakte renseanlegg med 
bedre renseeffektivitet. Med de kjente prosessproblemer for slamavskiller vurderes det at det kom-
mer til at bli vanskelig å holde en stabil renseeffektivitet i systemet og i prinsipp umulig at nå eller 
garantere det forventede rensekrav. Det vurderes også som problematisk å klare desinfeksjonskra-
vet på log 2-3 reduksjon.  

En sentral slamavskiller til Frøya er vurdert til hverken å være driftssikker, økonomisk eller en frem-
tidssikker løsning.  

Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette notat vært i kontakt med flere leverandører av sla-
mavskillere som ville vende tilbake med pris og design for en løsning (7000 PE) men ingen har gjort 
dette innen deadline. Notatet kan oppdateres hvis det ønskes om de kommer tilbake med noe rele-
vant i forhold til vurderingen. For en sentral slamavskiller løsning skal det lages et separat forpro-
sjekt med dimensjonering av en slik løsning som det kun finnes få av i Norge.  
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Det vurderes at en sentral slamavskillerløsning ikke er en passende løsning som en sentral ren-
seløsning i Hammarvika og er derfor ikke evaluert videre i denne rapport. 

2.2 Avansert partikkelavskiller  
Alternativet til slamavskiller er mere avanserte og kompakte renseløsninger som enten er basert på 
at øke sedimentasjonshastigheten av det partikulære material i spillvannet, f.eks. ballastsedimen-
tering (Actiflo), eller ved at bruke alternative separationsteknikker som filtrering, f.eks. båndfilter 
(eksempelvis Salsnes) eller flotasjon. 

Et to-trins alternativ med to forskjellige teknologier som båndfiltrering til separasjon av organisk 
material etterfulgt av et kjemisk rensetrinn basert på ballastsedimentering, dvs. en type Salsnesfil-
trering etterfulgt av Actiflo, gir en meget effektiv partikkelseparasjon og stabil renseeffektivitet på 
anlegget i de fleste situasjoner. 

2.2.1 Primærfiltrering  
Primærfiltrering utføres typisk i trommel-, skive-, eller båndfilter. I Norge er det primært båndfilter 
som brukes og de største leverandørene er Nordic Water med Sobye-filter og Salsnes. Filtrene har 
den fordel, at de typisk klarer å levere samme renseeffektivitet som en primærsedimenteringstank, 
men på et betydelig mindre areal. I forhold til trommel- og skivefilter kan filtrering i et båndfilter 
forbedres med at en tykkere slammatte bygges opp på filteret uten at dette faller av filteret når 
dette roterer.  

En “filtermatte” vil forbedre filtreringen på en måte som kan forklares ved at filterduken tettes 
igjen. Når mottrykket bliver før høyt roterer filtret opp mot toppen hvor slammatten blåses av.  

Med en tykk slammatte og integrert press kan man få et slam med et tørrstoff som er 3-6 gange høy-
ere end det fra en primærsedimenteringstank, typisk mellom 4-9 TS%. 
Ulempen ved denne type filtre er at filtret er en mekanisk installasjon som behøver mer vedlikehold 
og forbruker mere strøm og rengjøringskjemikalier i forhold til et sedimenteringsbasseng.  

 
Figur 1. Båndfilter fra Salsnes 

Uten dosering av koagulering eller flokingskjemikalier renser båndfilter typisk omkring 50 % av det 
suspenderte stoff hvilket kan økes ved dosering av f.eks. polymer som typisk får reduksjonen opp 
øver 60 % leverandør tal ligger mellom 50-80 % avhengig av sammensetting av spillvannet. Separa-
sjonen av organisk stoff, KOF og BOF, avhenger av hvor mye av stoffet som er partikulært og hvor 
mye som er oppløst, typisk er reduksjonen omkring 25-30 %.  



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

Side 5 av 18 

 
Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 

 

Det er av leverandør blitt laget test i pilotforsøk med kjemisk felling og polymerdosering foran 
båndfilter. Renseresultatene presentert i tabell 2 er gode men også svært usikre og hvis en slik løs-
ning ses som interessant skal denne testet i pilotskala for at verifisere renseeffektiviteten som kan 
oppnås på Frøya. 

2.2.2 Actiflo 
Actiflo prossesen er et kompakt system for kjemisk rensning av spillvann hvor 
mikrosand (130-150 μm) anvendes som en overflate for å flokkullere partikler og som et ballastma-
terial før å skape tyngre fnokker som hurtigere sedimenterer. 
De store og tunge ballasterte fnokker gjør at sedimenteringen kan kompletteres med lameller som 
sammen med sedimenteringshastigheten betyr at prosessen kan bygges kompakt, opp til 5-20 gange 
mindre overflate i forhold til et konvensjonelt anlegg med samme kapasitet. 

 
Figur 2. Prosessprinsipp Actiflo 

Som figuren ovenfor viser så er Actiflo systemet oppbygget med et antall kamre til kjemisk behand-
ling og separasjon. Fellingskjemikalie til koagulering og fosforfelling doseres til det første kammer 
hvoretter de mindre fnokker i de to nestkommende tanke flokkuleres til større ved dosering av mik-
rosand og polymer. De ballasterte fnokker separeres til sist i separationstanken. Sandet i det sedi-
menterte slam gjenbrukes ved fysisk selektering i en hydrosyklon som separerer de lettere kjemiske 
og biologiske fnokker som pumpes til slambehandling. Ettersom hydrosyklonene ikke kan fange/se-
parere 100 % av sandet forsvinner omkring 3-7 g sand per m3 behandlet vann til slambehandlingen. 

2.2.3 UV anlegg 
Vi har vært i kontakt med flere UV leverandører (Noko og Sterner) som begge mener at de ikke kan 
levere UV-anlegg til vann med mere enn 35 mg SS/l og få en bra effektivitet, hvilket krever som mi-
nimum et to-trinns anlegg for å sikre. Det kan være at det er mulig å finne en annen leverandør som 
kan levere et UV-anlegg som kan håndtere vann direkte fra primærfiltrering, men dette har ikke 
kunnet finnes innenfor prosjektet. 

Det er tenkt at UV-anlegget installeres etter Actiflo-prosessen. For å sikre en stabil drift av rensean-
legget er det valgt at regne med to parallelle UV-anlegg. Det kan velges å drive anlegget med begge 
samtidig eller alternere mens den ene er tagen ur drift for manuell rengjøring.  



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

Side 6 av 18 

 
Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 

 

 
Figur 3. To SFK 600 i stålkasetter 

2.3 Renseeffektiviteter 
I dette avsnitt presenteres forventede rensegrader av de ulike anleggstyper.  

Tabell 2: Forventede renseeffektiviteter i de ulike anleggstyper. 

Miljøeffekt Forventede rensegrader % 
Anlægstype BOD SS Total-N Total-P 
Slamavskiller 20-30 40-50 5-10 10-15 
Primærfiltrering 20-30 50 5-10 10-20 
Primærfiltrering med polymerdosering 30-50 60-70 10-20 10-25 
Primærfiltrering med kjemisk felling og polymerdosering* 50-80 85-90 40-50 85-95 
Primærfiltrering + kjemisk rensning i evt. Actiflo 60-70 90-95 10-15 90 
SBR 90 90 75 90 
*Kun testet i et pilotforsøk. Stor usikkerhet i renseeffektivitet.     
     

De renseeffektiviteter som presenteres i tabellen ovenfor skal ses som gjennomsnittlige renseeffek-
tiviteter. Slamavskiller kan ved optimert design levere gode renseeffektiviteter men er betydelig 
mere følsomme mot høye belastninger sammenliknet de andre renseløsninger.  

I forhold til desinfeksjon kommer alle prosessløsninger til å gi en bakteriereduserende effekt etter-
som en stor del av bakteriene i spillvannet er partikulært bundne. Ettersom sammensetningen ikke 
kjennes er det vanskelig å si, hvor høy en reduksjon som kan oppnås i hver prosessløsning. For at 
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sikre en effektiv og stabil desinfisering behøves et separat desinfeksjonstrinn basert på f.eks. UV, 
ozon eller kjemikaliedosering. 

3. Beskrivelse av anlegg  
Et anlegg med to-trinns rensning med primærfiltrering som eksempelvis Salsnes filter etterfulgt av 
kompakt kjemisk rensning som eksempelvis en Actiflo prosess er beskrevet her. Om det bare ønskes 
å gå videre med primærfiltrering er det å se på nedenstående punkter som stand-alone enheter. 
Dog vil det være enkelte endringer som skal vurderes avhengig av hvordan man setter sammen an-
legget. 

Det anbefales at se på en løsning med et anlegg i 2 etasjer og utnytte de hydrauliske fordele mht. 
slamhåndtering og vannføring til kjemisk rensetrinn. Slamcontainere og bassenger til Actiflo-proses-
sen etableres på 1 plan (men tilgangen til Actiflo-prosessen, motorer og målere er på andre etasje) 
slik det blir selvfall.  

Anlegget kan bygges i 1 plan med større grunnflate areal (kan ca. dobles) men derved skal vi løfte 
vann og slam igjen samt bassenger til Actiflo skal etableres under terreng. Dette vurderes som en 
dyrere løsning total sett. 

Det tenkt at anlegget bygges hvor forbehandling, primærfiltrering, Actiflo, slamavvanning, kontroll-
rom/administrasjon er plassert på andre etasje.  

Buffertank med innløpspumper, ristgods- og slamcontainere, intern pumpestasjon, WC og garderobe 
på første etasje. Høyst sandsynlig vil en del av avløpsvannet komme via selvfall og buffertank/inn-
løpspumpestasjon formodes skulle under terreng.  

Det tas utgangspunkt i et bygg av betongelementer og flatt tak. 

Tabell 3: Estimert arealbehov 

Arealbehov, foreslått i 2 plan  m² 
Buffertank/innløp ps. ca. 30 
Silanlegg  +  slamhåndtering ca. 154 
Actifloanlegg 
Actiflo 35-40 m² + plass for kje-
mikaliedosering, styreskap mv.   

ca. 121 

Containerrom 
2 stk. containere   

ca. 80 

Kontrollrom, garderobe, WC, 
trappe, gang mv. i hvert plan 

ca. 70 

Teknisk rom 
Blæser/pumpe oppstilling  
Lager plass 

ca. 80 

UV ca. 10 
evt. Garasje/Verksted  ca. 50 
Utløpspumpestasjon  ca. 25 
Grunnflate bygg ca. 345 
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Uteområde  
Parkering, oppstilling- og snu-
plass  

ca. 750 

 

4. Prosess gjennomgang: 
Vannbehandling: 

• Buffertank kombinert med innløpspumpestasjon 
• Kombienhet med rist, sand- og fettfang 
• Primærfiltrering  
• Kjemisk rensetrinn basert på ballastsedimentering 
• Evt. UV-anlegg 
• Utløpspumpestasjon 

Derutover tilkommer følgende enheter: 

• Diverse sensorer/målere og prøvetaker 
• Ristegodscontainer 
• Skruepress til slamavvanning 
• Transportsystem til avvannet slam til slamcontainere 
• Slamcontainer 
• Intern pumpestasjon 
• Blåsemaskiner 
• Styreskap 
• Ventilasjonssystem 
• Lagertank til fellingskjemikalie 
• Polymerenhet 
• Kjemikaliedoseringspumper 
• Luktrensning 
• Slamlager 

Det er tenkt inn redundans på anleggets viktigeste og ømtålige enheter, dvs. pumper, primær-
filter, Actiflo, UV og slamskue, for at få en redundans ved servicebehov. Det er ikke installert 
redundans for kombienheten for forbehandlingen slik vi har designet anlegget for nåværende.  



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

Side 9 av 18 

 
Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 

 

 
Figur 4. Prinsippskisse primær- og slambehandling, forhold er representativ for design til Hammarvika 360 m/t, 2 stk. SK 600 

filtre inntegnet.    

4.1 Buffertank/innløpspumpesump 
Etter ønske fra Frøya er det valgt at designe anlegget med en 60 m3 stor buffertank for at utlikne 
eventuelle høye belastninger. Tanken koples til tre tørroppstillete pumper som pumper vannet opp 
til forbehandlingen. 

4.2 Kombienhet forbehandling 
Med den forventede belastning anbefales det at kombinere hele forbehandlingen, dvs. rist, sand- og 
fettfang, i en kombienhet hvilket gjør at anlegget kan bygges kompakt. Risten kan enten være en 
trapperist eller trommel og denne koples til et vaske og press-system for ristegodset før dette faller 
ned til en ristegodsbeholder. I sand og fettfanget separeres sanden som enten kan pumpes til slam-
container eller egen container avhengig av slammottagerens kvalitetskrav. Fettet foreslås bli samlet 
opp i en separat tank. 

Forbehandlingen kan dog bygges opp på tradisjonell vis men en kombienhet ses som økonomisk mest 
gunstig med den viten vi har om prosjektet på nåværende tidspunkt.   

4.3 Primærfiltrering 
Det foreslås at to SFK600 filter fra Salsnes installeres som primærfilter (se figur 4). For å minimere 
kjemikalieforbruket er det valgt ikke å dosere polymer oppstrøms filtrene for å forbedre slamavskil-
ling i to-trinns løsningen.  

Hvis det velges en primærfiltrering som eneste rensetrinn med en evt. mulighet for utbygging av 
flere trinn etterfølgende vil det anbefales at det i første utbygging settes inn en polymerdosering 
oppstrøms filteret. Spesielt på dette stadiet hvor sammensetningen av avløpsvannet og fremmed-
vann i systemet ikke kjennes.  
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Det filter det er estimert kostnader ut i fra er forberedt for en polymerdosering. I tillegg kommer en 
polymerdoseringsunit med doseringspumper samt injeksjonsflens, oppholdstank (for kontakttid) og 
innløpsfordeling til filtrene. 

Erfaringer med effekten etter en slik oppbygging er at renseresultater ligger stabilt over 50% reduk-
sjon av SS gjennomsnitt på ca. 60% opplyst av leverandør.    

Hvert filter kan håndtere den maksimale hydrauliske belastningen så prosessen fortsatt kan sikres 
ved vedlikehold på et av filtrene. Filterbåndet holdes rene av en luftkniv som får luft fra to blåse-
maskiner som foreslås at installeres i 1 plan i eget rom for at minimere støy. 

Slam som separeres i filtret samles opp i et trau og transporteres til en liten pumpesump som fører 
slammet videre til slamavvanning. 

4.4 Actiflo 
Actifloprosessen bygges med prefabrikkerte betongelementer i 1 plan på bygningens bunnplate som 
en ferdig løsning. For at få en redundans installeres to linjer. Motorene til omrøringen plasseres på 
andre etasje for let tilgang ved vedlikehold. Polymerenhet, mikrosandbeholder og fellingskjemika-
lietanke plasseres på 2. plan.  

Actiflo-prosessen krever et bassengareal på ca. 35-45 m², dybde på bassenger ca. 2,5 m.  

 
Figur 6. Prinsippskisse av en 2 linjes Actiflo prosess med prefabrikkerte betongelementer  

4.5 UV-anlegg 
Det er tenkt at UV-anlegget plasseres på 1. plan og at vannet fra Actiflo-bassengene graviterer til 
UV-anlegget og videre til utløpspumpestasjonen. 

4.6 Slamavvanning 
Til slutavvanning foreslås det skruepresser installeres ettersom skruepresser typisk tillater store va-
riasjoner i tørrstoff i innkommende slam og kan avvanne slammet til et høyt tørrstoff med lavt ener-
giforbruk. Det er valgt å installere to enheter for at få en redundans. Alternativt kan et slamlager 
bygges for at fungere som buffer som kan lagre slam ved vedlikehold på skruepressen og hvis det 
ikke er ønske om at kjøre med skruepressen 24/7. Det er forventet at skruepresserne som minimum 
kan levere et tørrstoff på 25 %. 
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Det foreslåes at det etableres en 60 m³ slamlagertank utenfor bygget for tiltransportert slam fra 
slamavskiller. Ettersom tømmefrekvensen ikke kjennes er denne dimensjonert til å være stor. Stør-
relsen kan altså optimeres hvis septisk slam kan leveres med jevne mellomrom. 

Fra skruepresserne transporteres slammet med transportskruer til to slamcontainere på 15 m3 hver. 
Det betyr at litt mere enn tre dages slamproduksjon kan lagres per container. Det forventes føl-
gende slamproduksjon; 2,3 tonns slam/d v. 25 % SS, svarende til 840 tonns slam/år. 

4.7 Luktbehandling 
For at redusere lukten fra spillvannet og prosessene installeres et ventilasjonsanlegg for punktutsug-
ning som suger ut luft fra hvert basseng/prosess enhet. Lukten foreslås behandlet i et aktivt kullfil-
teranlegg for at redusere lukt. Dette anlegg kan påbygges med flere renseprosesser, f.eks. okside-
ring, hvis det skulle ikke være tilstrekkelig med filtrering. 

4.8 Kjemikaliedosering 
To typer av kjemikalier skal doseres i vannbehandlingen for å klare rensekravene, fellingskjemika-
lier og polymer. 

4.8.1 Fellingskjemikalie 
Hvilken fellingskjemikalie som skal anvendes avhenger av vannets kjemiske egenskaper, og kan 
være enten aluminium eller jern. Valget av fellingskjemikalie bestemmes typisk ved fellingsforsøk 
med det aktuelle spillvann og avhenger av effektiviteten og pris for produktet. Til denne systemvur-
dering er det valgt at se på PAX 18 med en dosering på 20 mg Al/l, hvilket er den av Kemira anbe-
falte dosering til spillvann som har sendt over fra Frøya Kommune.  
 
Til flokkulering er det regnet med en dosering på 1 g polymer/m3 behandlet vann. 

5. Plassering av renseanlegg 
Det tenkt at anlegget bygges i to etasjer hvor kombienhet, primærfiltrering, Actiflo, UV-anlegg, ad-
ministrasjon og slamavvanning står på andre etasje. Buffertank (under terreng) med innløpspumper, 
ristgods- og slamcontainere, intern pumpestasjon, WC og garderobe på første etasje.  Tomteforslag 
er sendt fra Frøya Kommune.  
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Figur 7. Mulig plassering av renseanlegg i Hammarvika, bygges i 2 plan.   

6. Økonomi  
Budsjettpriser er et estimert overslag og er til dels innhentet fra leverandører samt basert på erfa-
ringstall grunnet den relative korte tid for innhentning av priser. Usikkerheten for priser vedr. ma-
skinutstyr ligger på 10 % mens bygg ligger på 20-25%. Det er ikke medtatt økonomi i forbindelse med 
eksempelvis kjøp av tomt, spesielle grunnforhold, byggeledelse, strømtilførsel eller evt. økonomiske 
forhold knyttet til byggherre i reguleringsplanen eller kjøp av tomt. Utslippsledning er det lagt et 
påslag på 40% på. 

Det er forsøkt at liste opp priser for de enkelte delelementer, men flere priser er kommet som to-
tale løsninger, om det ønskes kan priser splittes mere opp. Det er sett på to løsninger et anlegg med 
to-trinns rensning med UV for å klare de ønskede krav med fosfor og et primærrenseanlegg basert 
på båndfiltrering for å se forskjellen i kostnader hvis rensekravet ikke settes så høyt.  

6.1 Anleggsbudsjett to-trinns rensning med UV  
Tabell 4: Estimert investeringsbehov for samlet løsning inkl. utslippsledning. 

Maskin Beskrivelse  Pris Sum  
Buffertank/innløps-
sump 

 Overløp + rørføring + ventiler mm.    kr 100 000 

Forbehandling  Inkludert i primærfiltrering      



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

Side 13 av 18 

 
Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 

 

Primærfiltrering - Sals-
nes 

Total løsning / utstyr: 
Innløpspumper  
1 stk. rist, sandfang,  
Ristgodshåndtering +longopak 
2 stk. filtre SK600   
2 stk. blæsere 
Slamtransport   
2 stk. Skruepresse+ 2 stk. container  
Rørføring, ventiler mv.   
Punktavsug + kulfilter for punktav-
sug 
Div. målere og prøveuttaker 
Elektro + styreskap   

  kr 10 350 000 

  Montering, rigg og drift mv.   kr 1 300 000 

Actiflo  Prefab betonvegge og dekke inklu-
dert 
Maskinutrustning  
Polymer- og kjemikaliedoseringsut-
styr  
Montering 

  kr 4 200 000 

  Kjemikalie - lagertank  kr 150 000 kr 150 000 
Vanninstallasjon  Airgab, måler,VVX mv.    kr 200 000 
UV anlegg  2 stk. UV aggregater  kr 776 000 kr 1 600 000 
  montering +rørføring + Styring kr 200 000 kr 350 000 
Sum i alt maskin     kr 18 250 000 
El og styring  
Actiflo      kr 350 000 
Primærfiltrering Inkludert i maskinutrustning     
Sum i alt el og styring     kr 350 000 
Bygg  
Bygg  Grunnareal  ca. 345 m² 

Bygges i 2 plan 
kr 22 500 kr 7 762 500 

Uteområdet  Parkering, snuplass og evt. lagring 
750 m² 

kr 2 000 kr 1 500 000 

Buffertank  60 m³ kr 400 000 kr 400 000 
Slamlager 60 m³ inkl. pumper    kr 400 000 

Evt. utløpspumpekum 
Evt. utløpspumpesum med mengde-
måler 300 000 kr 300 000 

Utslippsledning  
Ca. 250 m. på land og ca. 300 m. i 
sjø   kr 1 700 000 

Sum i alt bygg     kr 12 062 500 
  
Sum i alt for en to-
trins  renseløsning 
med UV 

    kr 30 662 500 
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• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 

6.2 Anleggsbudsjett primærrensning med båndfilter   
Det er i dette estimat brukt samme areal for bygget slik man i fremtiden kan bygge ut et ekstra 
trinn eller sette på desinfisering.  Man vil kunne reduserer prisen på bygget om man bare bygger for 
primærfiltrering, det anbefales at man tenker inn evt. fremtidige krav og utbyggingsmuligheter i 
forbindelse med å bygge nytt anlegg. 

Grovt vurdert vil prisen for bygget kunne reduseres med ca. 1.9 mill. NOK ved kun å bygge for pri-
mærfiltrering.   

Tabell 4: Estimert investeringsbehov for primærfiltrering inkl. utslippsledning. 

Maskin Beskrivelse  Pris Sum  
Buffertank/innløps-
sump 

 Overløp + rørføring + ventiler mm.    kr 100 000 

Forbehandling  Inkludert i primærfiltrering      
Primærfiltrering  Total løsning / utstyr: 

Innløpspumper  
1 stk. rist, sandfang,  
Ristgodshåndtering +longopak 
2 stk. filtre SK600   
2 stk. blåsere 
Slamtransport   
2 stk. Skruepresse+ 2 stk. container  
Rørføring, ventiler mv.   
Punktavsug + kullfilter for punktav-
sug 
Div. målere og prøvetaker 
Elektro + styreskap   

  kr 10 350 000 

  Polymerdosering: 
Polymerdoseringsunit, pumper rør 
mv.  
Injeksjonsflens, innløpsfordeling, 
oppholdstank mv. 

  kr 500 000 

  Montering, rigg og drift mv.   kr 1 350 000 
Vanninstallasjon  Airgab, måler, VVX mv.    kr 200 000 
Sum i alt maskin     kr 12 500 000 
El og styring  
primærfiltrering Inkludert i maskinutrustning     
Sum i alt el og styring     kr 0 
Bygg  
Bygg  Grunnareal ca. 345 m² 

Bygges i 2 plan 
kr 22 500 kr 7 762 500 

Uteområdet  Parkering, snuplass og evt. lagring 
750m² 

kr 2 000 kr 1 500 000 

Buffertank  60 m³ kr 400 000 kr 400 000 
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Slamlager 60 m³ inkl. pumper  kr 400 000 kr 400 000 

Evt. utløpspumpekum 
Evt. utløpspumpesump med meng-
demåler 300 000 kr 300 000 

Utslippsledning  
Ca. 250 m. på land og ca. 300 m. i 
sjø 1 700 000 kr 1 700 000 

Sum i alt bygg     kr 12 062 500 
  
Sum i alt for primærfil-
trering 

    kr 24 562 500 

 

• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 

6.3 Utslippsledning  
Kostnader for utslippsledning er basert ut ifra skissert plassering av anlegget samt vurdert lengde i 
sjø i samråd med Frøya Kommune. Kostnader er lagt inn i anleggsbudsjett for renseanlegg.  

Tabell 5: Utslippsledning 

Tiltak  Beskrivelse Lengde, 
m  

Enhetspris  Kostnad Prosjektkostnad + 
40%  

Utslippsledning på 
land  

Løsmasser Ø400 
inkl. rigg 

250 2400 600000 840000 

Utslippsledning i sjø Ø400 inkl. belast-
ningslodd, rigg 

300 2050 615000 861000 

Sum i alt          1701000 
 

6.4 Avskjærende ledninger til Hammarvika 
Det er beregnet et påslag på 40%. Alle budsjettpriser kommer fra tidligere rapport og hodeplan av-
løp. Utslippsledning fra renseanlegg er medtatt under anleggsbudsjett renseanlegg 

• Avskjærende ledning fra Sistranda-Starrberget         8,6 mill. NOK inkl. påslag. 
• Avskjærende ledning fra Starrberget-Hammarvika    7,4 mill. NOK inkl. påslag. 
• Avskjærende ledning fra Flatval-Hammarvika           5,3 mill. NOK inkl. påslag. 

6.5 Kapitalkostnader 
I kapitalkostnadsberegningene nedenfor er det lagt til grunn følgende investeringsplan for to-trinns 
løsningen: 

Dette er selvsagt bare et opplegg og ikke nødvendigvis rettvisende mht. planen og kan rettes til som 
ønsket. Det skal gi en ide om størrelsesforholdet.  
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Tabell 6: Investeringsplan. 

 

Tabellen viser hvert anlegg som skal bygges, den tilhørende totalkostnaden og avskrivningstider 
(økonomisk levetid) som definert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fyl-
keskommuner).  

Det er videre forutsatt at renteutviklingen vil bli som i vist i tabellen under: 

Tabell 7: Renteutvikling. 

 

 

 

Totalt vil disse investeringene gi økte kapitalkostnader de neste seks årene som vist i tabellen ne-
denfor: 

Tabell 8: Kapitalkostnader. 

 

Som tabellen viser vil kapitalkostnadene nå en topp i 2023, som er det første året alle anleggene 
avskrives med full avskrivningssats. Det samme året når også de kalkulatoriske rentene sitt høyeste 
nivå, fordi verdien av de aktiverte anleggsmassene er høyest det året. Fra 2023 vil de årlige kalkula-
toriske kostnadene synke etter hvert som hvert anlegg avskrives. Disse kapitalkostnadene vil komme 
i tillegg til eksisterende kostnader kommunen har ved anleggene som er i drift i dag. Det er mulig 
det vil kunne komme besparelser som følge av denne investeringen, eksempelvis ved at man kan 
legge ned andre renseanlegg til fordel for det prosjekterte anlegget. Denne muligheten er ikke vur-
dert her – slike besparelser vil utelukkende gjelde driftsutgifter og her er bare effekten på kommu-
nens kapitalkostnader vurdert.  
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Som en forlengelse av beregningene over kan det være hensiktsmessig å beregne hvilken effekt 
disse investeringene vil ha på kommunekassen. Da vil man kunne få frem hvor mye av kommunens 
utgifter til avdrag og lånerenter knyttet til denne investeringen som abonnentene dekker gjennom 
avløpsgebyrene. Man vi også få synliggjort hvor mye kommunes frie inntekter påvirkes som følge av 
forskjeller mellom lånerenten og kalkylerenten i selvkostberegningene.  

6.6 Driftskostnader for renseanlegg 
Basert på de estimerte tilførte stoffmengder medfører dette følgende driftskostnader for en to-
trinns løsning, for rent primærfiltrering vil slammengden reduseres. 

Elforbruk:  320.000 kr./år 

Fellingskjemikalie: 200.000 kr./år 

Polymerforbruk: 100.000 kr./år 

Bortkjørt slam:  ca. 840 tonn slam/år. 

70 containere (ca. 12 m3 slam per container). 

Servicebehov per uke er estimert til: 

Forbehandling: 30 min 

Salsnes filter:  60 min 

Actiflo:  60 min 

UV-anlegg:  120 min. Vanskelig å vurdere da sammensetningen ikke kjennes. 

Skruepresser:  120 min 

Div. måler, ventilasjon osv. 120 min.   

Totalt:  8,5 timer 

7. Sammendrag 
I dette notat har tre forskjellige løsninger blitt vurdert: 

- Sentral slamavskillerløsning 

- Primærfiltrering evt. med UV 

- Primærfiltrering etterfulgt av ballastsedimentering og UV-behandling 

Det kan konkluderes at en sentral slamavskillerløsning ikke vil være aktuell for Frøya. En slik løsning 
vil ikke kontinuerlig kunne sikre det rensekravet på fosfor eller en kontinuerlig god generell rense-
grad på andre parametere, det finnes for få analyser og data for så svære anlegg og det vurderes at 
prisen for et slikk anlegg nærmer seg prisen av et nyt renseanlegg. Denne løsning vil ikke være 
fremtidssikret for evt. kommende krav eller endringer i forhold. Det har dessverre ikke vært mulig 
innenfor tidsperioden for notatet at få svar tilbake fra leverandører. Men dette ses ikke som økono-
misk fordelaktig sammenliknet med mere avanserte og mere kompakte renseløsninger når man tar 
med seg de usikkerheter det ligger i dette. 

Det har ikke varet mulig å finne en leverandør som kan levere og garantere et driftssikkert UV-
anlegg som kan plasseres direkte bag en primærfiltrering hvilket skyldes at et for høyt partikkelinn-
hold blokkerer UV-lyset og derfor begrenser effektiviteten, dette kan dog testes i pilotforsøk.  
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Primærfiltreringen kan ikke alene klare fosforkravet men sett som en primærrensning alene er 
dette en god og kjent løsning, som med polymerdosering oppstrøms filtre kan sikre stabile rense-
resultater. Det skal nevnes at det er blitt gjort test med kjemisk felling foran primærfiltrering med 
gode resultater men ingen fullskala test som kjennes til, se tabell 2.  

Hvis man går for en løsning med 90 % fosforreduksjon vil den tredje løsningen primærfiltrering et-
terfulgt av evt. ballastsedimentering og for logg 2-3 reduksjon UV-behandling være en stabil og sik-
ker løsning for stabil og sikker drift. 

Det kan til slike anlegg velges å dosere desinfeksjons-kjemikalier, f.eks. syre inntil eller i stedet for 
et UV-anlegg bygges men dette bør sjekkes i forhold til resipient. 

Anleggsbudsjett for renseanlegg:  

• To-trinns rensning m. UV inkl. utslippsledning   30,6 mill. NOK  
• Primærfiltrering med polymerdosering inkl. utslippsledning  24,5 mill. NOK 
• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 
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Saksopplysninger:   
I forbindelse med arbeidet med «Morgendagens omsorg» er det klart at kommunen ikke lenger skal 

bruke sykehjemmet på Hamarvik til sykehjem etter at det nye helsehuset er klart. I denne 

forbindelse ble rådmann bedt om å utrede om muligheten for å bygge om sykehjemmet, og bruke 

det i ettertid til alternative kommunale tjenester, og / eller private leiligheter. 

Rådmann har brukt ON arkitekter til dette, og mulighetsstudiet samt konsepttegninger ligger 

vedlagt til saken. 

Mulighetsstudiet er behandlet i styringsgruppen for «Morgendagens omsorg», med innstilling at 

Frøya Sykehjem legges ut for salg. 

Vurdering: 
Rådmann har lagt til grunn at det ikke er noen kommunale tjenesteområder som passer inn på det 

gamle sykehjemmet, etter at dagens sykehjem flytter inn i nytt helsehus. En av hovedpoengene 

med flyttingen av sykehjemmet fra Hamarvik til Sistranda er å samle tjenesten, samt å flytte den 

nærmere sentrum og sentrale funksjoner. Kommunale tjenester som rådmann har vurdert er, bo, 

aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Hvis kommunen gjør dette bytter vi i praksis en kommunal 

tjeneste med en annen på Hamarvik, og oppnår ikke den samlingseffekten som «Morgendagens 

omsorg» ønsker å oppnå. Kommunen måtte i det tilfelle bruke bygget til alle som kommer inn 



under tjenestene i BAM, noe som også ikke er ønskelig. Rådmann ser derfor at det ikke er noen 

helsetjenester som kan flyttes inn i bygget. 

Av andre kommunale tjenester ser rådmann at brannvesenet en mulighet. Kommunen har 

imidlertid nettopp investert i en helt ny brannstasjon og det vil ikke være fornuftig å foreslå en slik 

flytting på nytt.  

Rådmann har også vurdert Tekniske tjenester som en mulighet. Disse tjenesten vil ikke ha behov for 

leiligheter o.l. men, garasjer og liknende fasiliteter. Kommunen vil da få en lav utnyttelsesgrad, og 

må eventuelt se på ombygging til private leiligheter i tillegg. 

En tredje mulighet er Herredshuset, og en ombygging til at sykehjemmet skal bli kommunens 

rådhus. Her har allerede kommunestyret vedtatt at nåværende Herredshus skal være kommunens 

administrasjonssenter, og rådmann har ikke gått videre med dette. 

ON arkitekter har derfor fått en bestilling på ombygging til private boliger, der kommunen også kan 

eie noen til forskjellige brukergrupper hvis dette er ønskelig. ON arkitekter har på dette grunnlaget 

laget en mulighetsstudie der de ser på kostnadene med å bygge om sykehjemmet til leiligheter i 

forskjellige størrelser. 

Konklusjon 

On arkitekter anslår en ombyggingskostnad på ca. 70 millioner kr. Hvis man regner inn 5% til 

uforutsette forhold og en sikkerhetsmargin på 10% er totalkostnaden med en ombygging av Frøya 

Sykehjem til et leilighetskompleks med 41 leiligheter på 80,6 millioner kr.  

Rådmann anser ikke at kommunen skal være en stor aktør i leilighetsmarkedet i kommunen. 

Rådmann anbefaler ut ifra overnevnte diskusjon, samt kostnaden, og deltakelse i leilighetsmarkedet 

at kommunen ikke går videre med utnyttelse av det gamle sykehjemmet i egenregi. Rådmann 

anbefaler at kommunen legger Frøya Sykehjem ut for salg. 
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Mulighetsstudie  

Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

1.             INNLEDNING / BAKGRUNN 

Frøya kommune har bedt om en mulighetsstudie av eiendommen Gnr 10 Bnr 

118 i Frøya kommune. Eiendommen er i dag bebygd med Frøya Sykehjem. 

Denne virksomheten skal i løpet av noen få år flyttes til Sistranda. Det bes 

derfor om en vurdering av mulighetene til å konvertere denne eiendommen til 

Boligformål. 

 

 

2.  EIENDOMMEN 

Eiendommen ligger i Nordhamarvika og er i dag regulert til offentlig formål.  

Det vil derfor kreves en omregulering av eiendommen fra offentlig formål til 

boligformål før en omgjøring til boligformål kan settes i gang. 

 

Eiendommen har ifølge kommunale kart slik tomtestørrelse: 

 

Gnr 10 Bnr 118     ca 15.301 m2 

 

På eiendommene står oppført: 

• Sykehjem 

 

Vår vurdering er gjennomført på følgende overordnete grunnlag: 

• At eiendommen kan bli omregulert til boligformål 

• At det er tilstrekkelig Vann og Avløp inn på tomta og at disse 

tilførslene ikke er av en slik standard at de må skiftes ut 

• At avkjørsel fra FV 714 godkjennes 

Dette betyr at vår vurdering gjelder eksisterende bygningsmasse og 

konvertering av denne til bolig. I tillegg er trafikkavvikling / parkering inne på 

tomta tatt inn. 

 

 

3.  VURDERING 

 

3.1  Bygningsteknisk / Arkitektur 

Forutsetninger for Bygningsteknisk: 

• Det forutsettes at det ikke er asbest i materialer og konstruksjoner. 

 

Frøya sykehjem er bygget med betong fundamenter, betong gulv på grunn i 

kjeller, betong søyler, dragere og vegger som vertikale bærende 

konstruksjoner, betong dekker -også opp til loft- og betong kjerne i 

yttervegger.  

Bygget oppleves rett og solid, uten at det er foretatt målinger på evt 

retningsavvik, svanker og bulninger. 

 

Innvendige trapper og kjerne for heis er i betong.  

 

 

 

 

 

 



Mulighetsstudie  

Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

Situasjon  

Bygningen ligger på en naturlig forhøyning i terrenget med omkringliggende 

vegetasjon. Det er potensiale for gode utearealer i tilknytning til leiligheter og 

fellesarealer. (Vedlagt ligger forslag på disponering av utearealene). 

De eksisterende utearealene mot sør og vest omformes og benyttes til felles 

uteområder. Det tilrettelegges for private utearealer i tilknytning til 

leilighetene i 1. Etasje, og balkong i tilknytning til leilighetene i 2. Etasje. 

Leilighetene er i hovedsak orientert mot øst og vest, og vil dermed oppnå 

gode solforhold. Private uteområder vil heve kvaliteten på leilighetene, men 

om det er ønskelig å redusere kostnadene, kan man utelate balkong og heller 

fokusere på felles uteområder.  

Adkomst  

Adkomst skjer fra Fylkesvei og økt påkjøring til denne må derfor avklares med 

vegvesenet. 

Parkering 

I kommuneplanen til Frøya er det krav om 2 parkeringsplasser pr leilighet for 

rekkehus, og 1 pr hybel for hybelbygg. I utarbeidelse av parkeringsareal, 

forutsetter vi en middelverdi for leilighetsbygget på 1,5 parkeringsplass pr 

boenhet. Dette tilsvarer 62 parkeringsplasser på tomta. Det er plass for 

garasjeanlegg, men dette er ikke tatt med i kostnadsberegningene.  

Planløsning 

Forslaget til ombygging forholder seg til eksisterende bærekonstruksjon og 

struktur. Adkomster og rømningsveier beholdes slik de er i dag. Gangsystemet 

og vertikaler opprettholdes, men korridorer gjøres smalere for å gi mer areal 

til leilighetene. Hovedinngang er tydelig markert med et takoverbygg med 

terrasse, denne beholdes. Inngangsparti fungerer godt, da en kommer inn i et 

større rom med gjennomlys og utsikt mot felles uteområde.  

Leiligheter 

De «lette» innerveggene som deler inn rommene i dag, rives og erstattes med 

en ny inndeling av leiligheter. Inngangsparti til leilighetene trekkes tilbake i 

små «innhuker» langs korridoren. Intensjonen er å skape variasjon, samtidig 

som man får et mer privatisert inngangsparti.  

Vi legger opp til ulike typer leiligheter. Henholdsvis 1-roms 24%, 2-roms 49% 

og 3-roms 27%. To av fløyene er helt like, men her kan det også sees på 

muligheten for en større variasjon i leilighetstyper.  

Bad og kjøkken etableres i samme område som eksisterende bad langs 

korridorene. 

 

 



Mulighetsstudie  

Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

Ved utarbeidelse av planløsning er det tatt hensyn til eksisterende 

vindusplassering. Det vil være behov for noen ekstra vinduer i den midtre 

fløyen. I tillegg må enkelte vinduer endres til dører ved etablering av 

balkonger i tilknytning til leilighetene.  

Alle de 41 leilighetene er prosjektert som tilgjengelige boenheter etter krav i 

Tek 17. Trinnfrie adkomster inn til bygningen og leilighetene. Eksisterende heis 

er universelt utformet. Heis er i kostnadene medtatt skiftet.    

Kjeller  

I kjeller beholdes eksisterende vegger, bærekonstruksjon og tekniske rom. 

Ved inngangsparti benyttes 6 rom, til sammen 84m2, til felles bod-areal for 

sykler og ski. De resterende rommene innredes som private boder for 

beboerne i 1. Etasje. Beboere i 2. Etasje får private boder på loftet.  

Fellesfunksjoner 

I det eksisterende sykehjemmet har man et fungerende kjøkken og 

spiseområde. Vi har sett på muligheten for å beholde denne delen av 1. Etasje 

som et lokale for utleie til arrangementer og møtevirksomhet både for 

beboere og eventuelt andre. Fleksible foldevegger er med på å dele av arealet. 

Denne delen av bygget kan også gjøres om til 2 stk. leiligheter, hvis en slik 

fellesfunksjon ikke er aktuelt.  

I den midtre delen av bygningen er noe av areal uegnet for leiligheter. Her har 

vi valgt å se på muligheten for fellesfunksjoner som f.eks. treningsrom / 

filmrom / vaskeri.   

I korridorene etableres det noen små «nisjer» med benker, og i 2. Etasje 

knyttes et større fellesrom til den eksisterende takterrassen over 

hovedinngangen. Med disse fellesrommene og sosiale sonene, legger vi bedre 

til rette for tilfeldig interaksjon mellom beboerne. Vi mener det kan gi en 

positiv kvalitet til et slikt leilighetsbygg.  

Konklusjon 

Ut i fra arkitektoniske og bygningstekniske vurderinger, konkluderer vi med at 

sykehjemmet egner seg svært godt for transformasjon til boligbygg. Byggets 

form og bærekonstruksjonen gjør det mulig å få til varierte og gode 

leiligheter. Store utearealer og gode solforhold gjør også prosjektet velegnet 

til boligformål.  
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Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

3.2  VVS 

Forutsetninger for VVS: 

• Det forutsettes at det ikke er asbest i rør og utstyr. 

• All riving foretas av riveentreprør (Bygningsentreprenør) 

• Vi har ikke registrert oljekjel, pipe eller oljetank 

 

31 Sanitær: Det er tatt med riving av alle sanitærinstallasjoner. Det forutsettes 

at bunnledninger kan brukes videre, og at hovedstammer kan gjenbrukes. Det 

er beregnet normal standard på alle installasjoner.  Det er ikke tatt med noe 

utomhus. 

 

32 Varme: Det er tatt med vannbåren varme med el-kjel og lavtemperatur 

distribusjonsnett. Inklusive gulvvarme på alle bad. 

 

33 Sprinkler: Det er beregnet Boligsprinkleranlegg i hele bygget. 

 

36 Luftbehandling: Det er tatt med riving og fjerning av alle 

ventilasjonsaggregater. I stor grad gjenbruk av kanalnettet. På grunn av 

byggets oppbygging i dag er det tatt med nye sentrale aggregater (ikke 

småaggr. pr. leil.) for ventilasjon av bygget 

 

55 Automatikk: Ventilasjonsaggregatene er beregnet med innebygd 

automatikk. Øvrige feltkomponenter er medtatt, el.kabling mellom tavle og 

feltutstyr inngår til elektro 

 

 

3.3  Elektro- / Teleteknisk 

Forutsetninger for Elektro: 

• Det forutsettes at det ikke er PCB i armaturer. 

 

HENVISNINGER: 

Forskrifter for elektriske anlegg 

NEK 400/2014 

TEK 17 

 

FORDELINGER. 

Alle fordelinger, hovedfordeling og underfordelinger tilfredsstiller ikke dagens 

forskrifter med effektbrytere, sikringsautomater og jordfeilvern. 

Fordelingene tilfredsstiller heller ikke forskriftene til berøringsfare mot 

spenningsførende deler og kan dermed ikke betjenes av usakkyndig 

betjening. 

 

Alle fordelinger må totalrenoveres eller skiftes. 

 

KABELANLEGG. 

Kabelanlegget tilfredsstiller ikke dagens forskrifter, dette gjelder i hovedsak 

tverrsnittet på jordleder. 

Dagens forskrifter sier at tverrsnittet på jordleder skal være lik hovedlederne. 

Alt kabelanlegg på bygget må skiftes. 
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LYSANLEGG. 

Lysanlegget er av elder dato med gammel type lysrør og kompaktrør. Disse 

må skiftes til moderne armaturer med LED. 

De nye LED armaturene har bare 1/3 av strømforbruket i forhold til de gamle 

lysrørarmaturene. Alle armaturer må skiftes 

 

 

4.  KOSTNADER 

Vi har beregnet kostnader for denne omgjøringen på bygningsdelnivå. Dette 

betyr at det bak hovedtallene som presenteres her ligger overslagsmessige 

beregninger som grunnlag for å komme frem til hovedtallene. Vi har beregnet 

kostnadene slik: 

 

Konto Beskrivelse Kostnad 

10 Rigg og Drift 4.222.000,- 

20 Bygningsmessige arbeider 27.430.000,- 

30 VVS-tekniske arbeider 8.400.000,- 

40 / 

50 
Elektro- og Teletekniske arbeider 11.645.000,- 

60 Andre Installasjoner 830.000,- 

70 Utomhus 793.000,- 

 Entreprisekostnad 53.320.000,- 

80 Generelle Kostnader 2.750.000,- 

90 Spesielle Kostnader - MVA 14.017.000,- 

 Byggekostnad 70.087.000,- 

01 Uforutsett 5% 3.504.000,- 

02 Sikkerhet / Margin 10 % 7.009.000,- 

 Rammekostnad 80.600.000,- 
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5.                KONKLUSJONER 

Ved omgjøring og konvertering av eksisterende prosjekt, ser vi at man i 

mange tilfeller får areal som ikke lar seg utnytte effektivt. Så også i dette 

prosjektet. Man får mange m2 i fellesareal, gangareal osv. Det medfører at 

m2-prisen pr m2 SBRA (salgbart Bruksareal) blir relativt høy. 

Dette prosjektet gir en gjennomsnittlig kostnad pr leilighet på ca kr 

1.892.000,- og en gjennomsnittlig kostnad på ca Kr. 20.150,- pr m2 BTA. 

Dette gir en pris pr m2 SBRA på ca kr. 39.940,-.  

Ved å prosjektere inn 1 evt 2 leiligheter i det arealet etter kjøkkenet som er 

satt av til felles funksjoner, kan man få denne kostnaden noe ned. 

 

Til sammenligning gir nye boligprosjekter kostnader i størrelsesorden kr. 

30.000,- - kr 35.000,- pr m2 SBRA. 

 

Årsaken til at slike prosjekter, og gjerne dette prosjektet spesielt, kommer slik 

ut, er 

• Man får rivekostnader, omgjøringskostnader og strukturkostnader man 

ikke har i nye prosjekter. 

• Man får arealmessig ikke tilstrekkelig effektivitet og utnyttbarhet som 

man får i nye prosjekter. Man må derfor bygge om arealer man 

egentlig ikke trenger. 

 

Hovedkonklusjonen her er derfor på linje med det vi ofte ser i slike prosjekter, 

man kan oppnå en konvertering av byggets funksjon til funksjonelle leiligheter 

med gode kvaliteter, men ikke til lavere pris enn om man bygger nytt. 

 

 

 

 

 

 

Orkanger, 22.03.2018 

 

 

Per Opøyen 

(sign) 
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Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.
Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Fase:
Mulighetsstudie

Teknisk

Felles
balkong

Snittflater

Fellesrom

Adkomster

2-roms leiligheter

3-roms leiligheter

1-roms leiligheter

Rom Antall leiligheter

5

6

10 20

11

Antall leiligheter

10

27%

49%

24%

Totalt2. Etasje

51,3 m2

51,3 m2

60,4 m2 40,4 m2

27,6 m230,9 m276,2 m2

46,9 m2

36,8 m2 53,5 m2

67,6 m2

40,4 m2

51,3 m2

51,3 m2

60,4 m240,4 m2

27,6 m2 30,9 m240,4 m2

42,4 m2

40,1 m2

64,8 m2

113,3 m2

76,1 m2

35,2 m2



Sign. GodkjentKontroll Rev. ID

Prosjektnr.

18010

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

N

Dato opprettet
21.03.18

Mål:
1:250

Tegningsnr.

A20-4
Tegning

Kjeller
Ombygging sykehjem til leiligheter.
Frøya 7263 Hamarvik

Gnr./Bnr./Festenr.

10/118

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.
Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Fase:
Mulighetsstudie

1 800

Traforom

Hovedfordeling

Teknisk rom

Skibod

Skibod

Bærekonstruksjon

Boder

Heismaskinrom

6,3 m2

4,4 m2

10,5 m2

10,0 m2

11,9 m2

18,6 m2

10,9 m2

3,3 m2 4,1 m2

5,2 m2

5,2 m2

5,4 m2

4,0 m2

9,4 m2

4,4 m24,7 m2

22,0 m2

4,1 m2

82,2 m2







Gressplen
Hovedinngang

Park

Park

Lekeområde

Kjellerinngang



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 18/3022    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 - TIDSPUNKT FOR 

STEMMEGIVNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og 

fylkestingsvalg, mandag 09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også 

søndag 08.september 2019 i valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

 

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

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdapartementet.  

 

Saksopplysninger:   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 16.mars 2018 orientert om at 

valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandsag 09.september 

2019. Dette er vedtatt i statsråd 16.mars 2018. 

 

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 2017: 

 
Stemmekrets  Kryss i manntall   Totalt  Antall stemmeberettigede 

                             Søndag     Mandag  

Sistranda 65      321   386  665 

Øyrekka 58        46   104  270 

 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer.  

 

Vurdering: 

 

I Øyrekka valgkrets er ca 56% av stemmene avgitt på valgting søndag, slik at her ser man en 

klar fordel at det er todagersvalg.  

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.  



 

 

Rådmannen vurderer derfor slik at todagersvalg også bør gjennomføres på Sistranda. Dette vil 

også kunne avlaste stemmestedet på selve valgdagen. 

 

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som gjør at det ikke lenger er av 

betydning hvilket stemmested stemmegiver avgir sin stemme. Manntallet er elektronisk 

tilgjengelig på alle stemmestedene og begrepet fremmedstemmer eksisterer ikke lengre på 

valgdagen(e).  

 

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 bli 

fremmet i egen sak til valgstyret senere.  

 

Kommunen må 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 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Sissel Lian 
22 24 68 89 

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Valgloven § 9-2 (1) lyder:  

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til 

mandag 9. september 2019.  

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.  

 

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- 

og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av 

grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om 

sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil 

forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også 

på søndagen.  

  

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 

Departementene 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

Kommunene 

Registrerte politiske partier 

Stortinget 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/584-8 

Dato 

16. mars 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Kopi: Valgdirektoratet 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2970    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV SIGRUN SUMSTAD SØRDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere 

tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  



Som fast medlem i Kommunestyret velges:  

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:  

 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:  

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:  

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:  

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:  

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:  

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Sigrun Sumstad Sørdal søker om fritak fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten. 

Jfr. § 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt» 

 



 
 Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).  

«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument 

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han eller hun ikke krav på å få gjøre seg 

kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder 

 

a) en annens person helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre» 

 
  

 

Vurdering: 

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg. 

 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets 

gruppe velges: 



Fast medlem i Kommunestyret  

 Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral   

 5. vararepr. i Formannskapet  

 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift   

 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning   

 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget  

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter  

 Vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter   

 Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage   

 Vararepr. i Skattetakstnemnda  

 Vararepr. i Kommunalt brukerråd  

 

 Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 15/267    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av 

regulert areal  - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 

daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 

151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpeneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 

ble grunneierne forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har 

kommunens behov av areal - 100 daa - samt grunneiernes interesse av å selge hele 

eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark det vært sentralt. 

 

Formannskapet vedtok i 2016 – sak 145/16 – å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av 

Skarpneset industriområde til det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for 

framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Saken ble tatt opp på nytt i 2017 og i formannskapet - sak 135/17 – ble det vedtatt at 

rådmannen fikk i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis 

utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnerverv og realisering vil fremmes i 

egen sak. 

 

I juli 2018 mottok kommunen et brev fra grunneierne, der de ba om et møte med den politiske 

ledelsen i Frøya kommune. Grunneiermøtet ble gjennomført i august. Forventningene fra 

grunneierne var å få avsluttet saken, da med at kommunen ervervet eiendommen.  

Formannskapet behandlet forespørselen i september, der rådmannen fikk i oppdrag å kontakte 

store næringsaktører med tanke på framtidig behov av et næringsområde av Skarpnesets 

størrelse og plassering. Etter ny behandling i formannskapet, ble det i oktober sendt ett tilbud 

til grunneierne, basert på tidligere forhandlinger:  



 

 

90 daa industriareal (i følge reguleringsplanen) à kr 50,- pr m2:   4.500.000 

10daa areal mot vågen (den delen som ligger igjen mot vågen) à kr 50,- pr m2:    500.000 

TOTALT          5.000.000 

 

 

Tilbudet ble besvart, der de aksepterer tilbudet. I tillegg ønsker grunneierne at kommunen;  

 

1. Erverver tilleggsarealet på 132 daa 

2. Dekker deres advokatkostnader på kr. 151.000 

 

Rådmannen har besvart deres henvendelse og vist til den politiske behandlingen i formannskap 

og kommunestyre i november. 

 

Vurdering: 
 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått. Rådmannen 

mener at det er rimelig at kommunen dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp. I 

prosessen har rådmannen vært tydelig på at vi ikke har hatt interessert av tilleggsarealet på 132 

daa. Rådmannen foreslår derfor at tilleggsarealet ikke erverves: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert 

areal  - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 

5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3125    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/3036    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - DIVERSE INNSPILL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

Innkomne innspill 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  



 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018. 

 

Det ble gjennomfort flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden: 

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer. 

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt. 

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media. 

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter. 

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling. 

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen. 

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på. 

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere. 

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger 

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 



fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  



Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder. 

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd 

med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette. 

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og 

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

Vurdering: 

Av ulike årsaker ble noen innspill ikke en del av de innledende rundene hvor formannskapet 

behandlet de ulike delrapportene. Disse fremmes nå derfor som egen sak. Vedtaket vil som 

tidligere danne grunnlag for utarbeidelse av planforslag.  

 

Flere av innspillene fra Klubben grendalag er behandlet under delrapport Nordskag. Denne 

saken omhandler derfor kun 2 av disse.  

Da småbåthavn/naust i Kvervavika ble vedtatt tatt inn av formannskapet under behandling av 

delrapport Nordskag, er det ikke vedlagt noen vedlegg til dette.  

 

Da denne saken gjelder få innspill spredt innenfor hele kommunen, er det ikke utarbeidet kart 

eller oversiktstabeller. Hvert innspill følges av innstilling til innspillet i delrapporten. 

Innspillene ligger også i sin helhet vedlagt saken.  

 

Etter vedtak og til planforslaget skal fremmes til politisk behandling, vil innspillene 

innarbeides i de respektive delrapportene for sitt geografiske område. Tilrådde innspill vil 

innarbeides i planforslag.  
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BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i 

arbeidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og 

foreninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor 

vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, 

revidert desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal 

konsekvensutredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil 

utredningen basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbeho

v 

Konsekvensutredning

er 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes 

hvordan nye 

havbrukslokalitete

r påvirker 

eksisterende og 

hvordan fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Hvordan vil nye 

havbruks-lokaliteter 

påvirker de 

eksisterende, og 

hvordan vil fiske- og 

fangstområder påvirkes. 

Verdisetting av områder, 

dokumentere og illustrere 

dagens forhold. Bruk 

kompetanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, 

registreringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 

sammenhengende 

landbruksområder

. Nye føringer for 

strengere 

jordvern og 

hvordan styre 

bebyggelse unna 

landbruksområder 

slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom 

overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av LNF-

områder skal følgende 

utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, 

overflatedyrka, 

innmarksbeite) samt 

jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne 

(bonitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige 

konsekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt 

boligbebyggelse 

Utredninger i henhold til 

AR5, beitekart og øvrige 

landbruks-kart, landbrukssjef 

i kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan 

tiltak vil påvirke 

nasjonalt og 

regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man 

unngår 

oppstykking av 

områder ved styre 

mot allerede 

bebygde områder. 

Utredninger skjer med 

bakgrunn i opplysninger 

i naturbasen. Jf. 

Naturmangfold-loven 

skal det i alle forslag til 

nye tiltak i 

kommuneplanen gis en 

vurdering og 

vektlegging av 

konsekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike 

kartdatabaser, lokal 

kunnskap, Miljøkonsulent i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Trafikksikkerhe

t 

Se på områder 

med trafikksikkert 

tilbud, tilgang på 

gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksikre 

tilbud. I hvilken grad 

utbyggingen påvirker 

muligheten folk har til å 

gå til og fra skole, jobb, 

servicefunksjoner og 

handel. Hvordan vil 

foreslått arealbruk føre 

til økt transport-behov. 

Ta i bruk kartdatabaser, 

ulike regionale og lokale del- 

og temaplaner. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

Det tas kontakt 

med 

Fylkeskommunen 

for å se om 

områder bør 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på 

kulturminner så vel som 

Kulturminnemyndigheter 

uttaler seg om kulturminner i 

planområdene. Kartgrunnlag 

og kunnskap i Askeladden 
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settes av til 

hensynssoner. I 

hvilken grad vil 

foreslått arealbruk 

påvirke kultur-

minner og 

kulturmiljø. 

kulturmiljøer og 

kulturlandskapet. 

brukes, Regional plan for 

kulturminner 2013-2017. 

Barn og unges 

oppvekstsvilkå

r 

Se på registering 

av barnetråkk, 

tilgang på 

nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekvenser 

ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, 

friluftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 

kartlegging gjennom barne-

tråkk, vurderinger 

videreføres inn i 

detaljregulering. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

Kartlegge viktige 

utfarts- og tur-

områder, områder 

med støy og støv 

fra ulike 

virksomhet og 

veitrafikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter for 

friluftsliv og rekreasjon i 

nærområdet, direkte fra 

bolig. -I hvilken grad 

tiltakene påvirker 

kommunens rus og 

kriminalitets-

forebyggende tiltak.  

-I hvilken grad tiltaket 

medfører støy, støv og 

annen forurensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale del- og 

temaplaner. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur 

tilknyttet VA og 

hovedplan for 

vann- og avløp. 

Se på skolekretser 

og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekvenser 

og tilbud av kommunale 

tjenester og 

infrastruktur med tanke 

på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hovedplan 

for vann og avløp 

samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- og 

avløp. Skolebruksplan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og 

føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge 

eksisterende 

infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det finnes 

gode nok tilbud til myke 

trafikanter, tiltak som 

kreves. Se om 

eksiterende 

infrastruktur krever 

utbygging, må allerede 

planlagt på plass først. 

Ta i bruk eksisterende 

kartgrunnlag og lokal 

kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. 

Kartlegge behov 

for ulike 

næringstyper og 

plassering av 

disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et 

Hvilke ulike 

næringstyper passer 

ulike steder og hvilke 

konsekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. Se 

på nærområder i 

tilknytting til 

næringsområder. 

Utrede behov for ulike 

handel- og næringsområder. 

Strategisk Næringsplan. 
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differensiert 

tilbud. 

Mineralressurs

er 

Se på hvordan 

planlagte tiltak 

påvirker mineral-

forekomster. Hva 

er kommunens 

ressursbehov og 

hva kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger på 

mineralforekomster og 

eksisterende anlegg for 

uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

Kartlegge bo-

setningsmønster 

og 

befolkningsutvikli

ng hos unge og 

eldre. 

Vurdere 

bosetningsmønster og 

befolkningsmønster i 

ulike områder og 

befolknings-

sammensetning. 

Befolkningsanalyser/prognos

er, mulighet for 

fortetning/spredt 

bebyggelse. Se på regionale 

og nasjonale føringer, 

temaplaner. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og 

vannressursene 

blir berørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med 

vannressursene, vann 

og vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 

avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 

(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, erosjon. 

 

 

Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom 

foreslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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Arkivsaksnr. 16/2312-217 (A) 

Forslagsstiller Klubben grendalag 

Gnr/Bnr (Grunneier) Flere 

Dagens arealbruk LNF, LNF B, Offentlig tjenestyting og 

reguleringsplan 

foreslått formål LNF B 

Areal (daa) Ca. 134 daa 

Kart gjeldende plan 

 
 

Området er i dag avsatt til LNF, LNF B, 

offentlig tjenestyting og vedtatt 

reguleringsplan.  

Deler av området er bebygd. Det ligger ett 

grendahus i området.  

Kart innspill 

 
 

Det er ett ønske om at området for spredt 

fritid- og boligbebyggelse utvides fra 

Klubbaveien og frem til Orsvika.  

Ubebygd LNF-område i sør er vurdert under 

innspill 16/2312-170. Innspillet berører også 

16/2312-19. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består i hovedsak av åpen fastmark og bebygd 

areal. Det er registrert små arealer innmarsbeite. Disse er 

ikke del av ett større sammenhengende område, samt at 

de er delvis bebygd.  

Naturmangfold  Ingen registreringer på naturmangfold.  

 

Trafikksikkerhet  Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Området ligger på en rett 

strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense 

er 60 km/t. Det er registrert fem trafikkulykker i nærheten, 

ingen siste 10 år. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tilgang til grendehus i nærheten. For øvrig vil ikke 

forslaget ha noen innvirkning på barn og unge. 

Ca. 14,5 km til Sistranda skole. Ca. 4,5 km til Nesset 

barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger mellom veg, eksisterende 

bolig/fritidsbebyggelse og sjø. Det går noen stier og tråkk 

gjennom området fra grendehuset, som tyder på noe bruk. 

Enkel tilgang til stinett innover øya.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus ligger som nærmeste nabo til arealet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesveien, uten busslomme. 

Leskur på ene siden av veien. ÅDT: 620. Asfaltdekke. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Delvis utvidelse til LNF FB vil være i tråd 

med omkringliggende struktur. 

Vann og vassdrag  Området foreslått utvidet til LNF spredt ligger delvis 

innenfor 100-meter sonen. Det ligger flere 

boliger/fritidsboliger innenfor 100 meter fra sjø. En økt 

utbygging med samme avstand til sjø som eksisterende 

bebyggelse vurderes å ikke privatisere strandsonen 

ytterligere.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningsfarer. Området er registrert med høy 

aktomhet for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omhandler allerede bebygd område i Klubben. Det er ikke 

spesielle natur-, kultur- eller landbruksinteresser innenfor området. Det 

ligger flere boliger/fritidsboliger innenfor 100 meter fra sjø. En økt 

utbygging med samme avstand til sjø som eksisterende bebyggelse 

vurderes å ikke bidra til ytterligere privatisering av strandsonen. 

Innspillet tilrådes. Byggegrense for LNF FB settes til 50 meter fra sjø.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16/2312-217 (B) 

Forslagsstiller Klubben grendalag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/14, 50/20, 50/5, 50/8. 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) Ca. 29 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i avdag avsatt til LNF. 

Ubebygd.  

Kart innspill 

 

Innspillet beskriver at enkelte i grenda ønsker 

tilrettelegging for ett industriområde. Det er ikke 

beskrevet nærmere hviken type industri.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området berører ett større sammenhengende område med 

fulldyrka jord. Innspillet berører også myr og åpen 

fastmark. 

 

Naturmangfold  Innspillet berører område hvor det er registrert arter med 

særlig stor og stor forvaltningsinteresse (sterkt truet (en), 

sårbar (vu) og nær truet (nt)): Observerte arter er vipe 

(en), storspove (vu) og stær (nt). 
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Trafikksikkerhet  Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Området ligger på en rett 

strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense 

er 60 km/t. Opparbeidelse av industriområde kan medføre 

økt trafikk i området. Det er registrert tre trafikkulykker i 

nærheten, ingen siste 10 år.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

  Grenda har hatt noe tilflytning siste år. Grendahus i 

nærheten. Avhengig av hvilken virksomhet som planlegges 

an barn og unges oppvekstmiljø påvirkes gjennom økt støy 

og trafikk.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte stier gjennom området.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus i nærheten. Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesveien, uten busslomme. 

Leskur på ene siden av veien. Fartsgrense 60km/t, ÅDT: 

620. Asfaltdekke.  

Næringsarealer  Innspillet vil øke tilgangen til næringsarealer i kommunen.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger mellom og i nærheten av private boliger. 

Det er godkjent reguleringsplan for opp mot 26 boenheter 

på andre siden av veien. Avhengig av type industri kan 

innspillet redusere grendas attraktivitet.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Etablering av industri kan medføre økning av støy, støv og trafikk i 

nærområdet.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og 

folkehelse 

  Avhengig av type industri, kan levekår og folkehelse i nærheten 

påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred og kvikkleire. Deler av 

området består av myr.  
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Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter ønske om etablering av industri i grenda Klubben. 

Området har store natur- og landbruksinteresser. Området har flere 

registreringer med rødlista arter, samt berører fulldyrka jord. Med 

bakgrunn i dette, samt at funksjonsblanding ikke er ønskelig, frarådes 

innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. XXX 

Forslagsstiller Formannskapet Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/2, 16/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Småbåthavn og naust 

Areal (daa) 1,6 daa 

Kart gjeldende plan 

 
Området er nå avsatt til LNF. Det er oppført 

en brygge i Kvervavika.  

Kart innspill 

 
Området ønskes avsatt til naust i rekke, samt 

småbåthavn i sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området på land består av åpen fastmark (grått). 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

 

Trafikksikkerhet  Behov for opparbeidelse av adkomstvei på ca. 50- 60 

meter fra Straumskagveien. Veien er en smal grusvei med 

relativt høye stigningsforhold. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte stier gjennom området. Topografi gjør at 

dette neppe er naturlig turområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Ikke opparbeidet adkomst til område. Eksisterende vei 

Straumskagveien er grusvei med ca 4 meter bredde, og 

tilkobling til Fv. 6460 ca 270 meter lengre bort.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Åpen fast mark, ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområde har en blanding av fritids- og helårsboliger. 

Fasiliteter for lett tilgang til sjø er i tråd med planprogram. 

Vann og vassdrag  Småbåthavn med tilhørende anlegg på land vil ligge 

innenfor 100 metersbelte fra sjø. Vil beslaglegge 

strandsone. Tiltaket kan medføre utfylling i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. Støyvarselkart fra Statens 

vegvesen viser at det ikke er noe støyproblematikk. 

Klimatilpasning  Vil kunne blir utsatt for framtidig havnivåstigning, og bli påvirket av 

stormflo.  

Levevilkår og 

folkehelse 

  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og grunnforhold 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter småbåthavn og naustbebyggelse Omårdet har ikke 

registreringer med natur- eller landbruksverdier. Tiltaket vil omfatte 

utfylling i sjø. Det ligger flere områder avsatt til småbåthavn i 

nærheten. Flere av disse er utbygd med ingen restkapasitet (Kverva og 

Måsøvalen.) To områder er ikke utbygd (Måsøval – indre er foreslått 

tatt ut i ny KPA). Med bakgrunn av stor etterspørsel i området, samt 

lite restkapasitet på Nordskag/Kverva, tilrådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

 Naust og flytebrygge Kvervavikbukta tas inn i planforslaget. 
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Arkivsaksnr. 16/2312-27 

Forslagsstiller Per Arne Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næring eller bolig 

Areal (daa) 33 

Kart gjeldende plan 

 
Området er i dag avsatt til LNF og er 

ubebygd. Grenser til område avsatt til bolig i 

KPA, samt vedtatt reguleringsplan som delvis 

er bebygd.  

Kart innspill 

 

Ønsker området avsatt til bolig, evnt. 

Næringsformål. Ingen konkrete planer om å 

bygge ut området.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Området består av myr og fulldyrka jord i AR5. Ønsket 

område for utbygging er registrert som myr.  

Naturmangfold  Området består av myr, som er en prioritert naturtype som 

bør undersøkes for naturmangfold. Ellers ingen registrerte 

funn.  

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Lundeveien/Grindskardveien. 

Fartsgrense på 50 km/t og er blindveier. Veiene fungerer 

som adkomst til ca. 30 boliger og har trolig lite trafikk. 

Det er ikke fortau langs veiene. Det er gang- og sykkelvei 

fra hovedvei og til Nabeita oppvekstsenter.  
 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 
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Ca. 2 km til nærmeste skole/barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde Stutvass-

dalen-Sistranda-Gurvikdalen, av viktig verdi. Friluftsom-

rådet er stort og tomta ligger i randsonen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Lundeveien/Grindskardveien. Veiene tar av fra 

fv716. Gang-sykkelvei og bussholdeplass langs 

fylkesveien. Veiene er private. 

Næringsarealer  Området er foreslått brukt til bolig, eventuelt næring. Det 

er ikke beskrevet hvilken type virksomhet som tenkes. Det 

er derfor vanskelig å vurdere på nåværende tidspunkt.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra SSB. 

Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor fortetting.  

Vann og vassdrag, inkl. 

strandsone  

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området er registrert med usikker aktomhet for radon. Det går en 

høyspenttrase gjennom området.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Myr er viktig for magasinering av 

overflatevann og karbon.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overordnede 

prinsipper. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter område registrert som myr. Myr er en prioritert 

naturtype. Hamarvik er ett pressområde for utbygging. Grunnet store 

arealreserver i området, frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16/2312-2018 

Forslagsstiller Froheim AS/Bjørnar Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 66/54 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Overnatting og servering, både i sjø og på 

land. 

Areal (daa) 12 daa 

Kart gjeldende plan 

 

 

Området er i gjeldende KPA avsatt til LNFR. 

Det er åpnet for LNF FB 4 på 

grunneiendommen, men utenfor innspillets 

avgrensning. Det er også avsatt ett 

naustområde i nærheten. Området ligger i sin 

helhet innenfor dyrelivsfredningsområdet i 

Froan.  

Kart innspill 

 

 

 
Innspillet beskriver opparbeidelse av 

Sørburøya Hotell og 

Kystkulturformidlingssenter med 40 

dobbeltrom, undersjøisk restaurant og 

formidlings/utstillingsrom. Anlegget vil ligge 

delvis ute i sjø. Anlegget vil også ha havn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Området ser ikke ut til å ha påvirkning på særlige 

havbruks- eller fiskeriinteresser.  

Landbruk  Den delen av grunneiendommen som omfattes av innspillet 

er registrert som åpen fastmark i AR5. 

Naturmangfold  Området ligger innenfor dyrelivsfredningsområdet i Froan 

verneområde. I området på land er det kartlagt 

kystlynghei. I sjø er det forekomst av skjellsand.  
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Trafikksikkerhet  Sørburøya har svært lite trafikk. Tiltaket vil kunne øke 

dette i anleggsperioden. Etter realisert vil det antas at 

mesteparten av trafikken går sjøveien.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er fastboende barnefamilier på Sørburøy. Tiltaket ser 

ikke ut til å påvirke barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det ser ikke ut til at det går stier eller tråkk gjennom 

området. Tiltaket vil redusere andelen ubebygd areal. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Sørburøy har hurtigbåtforbindelse til fastlandet. Øya har 

ellers smale internveier med lite trafikk.  

Næringsarealer  Innspillet vil øke andel areal avsatt til næringsformål både 

innenfor kommunen, og Sørburøy spesielt. Tilrettelegging 

for økt næringsaktivitet i øyrekka er i tråd med 

kommunens overordnede strategier.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilrettelegging for arbeidsplasser i øyrekka er i tråd med 

kommunens overordnede strategier og kan bidra til økt 

tilflytting til Sørburøy.  

Vann og vassdrag  Innspillet omfatter bygging innenfor strandsonen, samt i 

sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kartlegging i forhold til radon eller andre kjente 

forurensningskilder.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Tiltaket må ta høyde for ekstremvær 

og havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Innspillet kan bidra til flere arbeidsplasser ogøkt tilflytning til Sørburøy.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter område innenfor dyrelivsfredningsområdet på land 

og landskapsvernområde i sjø, i Froan. Det er registrert kystlynghei og 

skjellsand på aktuelt område. Tiltaket må hensynta verneforskiften i 

Froan.  

Innspillet er i tråd med vedtatte strategier om tilrettelegging for 

turisme og arbeidsplasser i øyrekka. Tiltak må ta høyde for ekstremvær 

og havnivåstigning. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel 

Innledning 

Forslagsstiller 

Navn 

Froheim AS / Bjørnar Johansen 

Dato 

23.10.2018 

Postnr 

 
Poststed 

Sørburøy 

Telefonnummer 

95069496 

E-post 

bjojo@trondelagfylke 

Stilles forslag på vegne av en annen? 

Ja 
Hvem? 

Froheim AS 

Eiendommen 

Stedsnavn 

Sørburøy 

Gnr/ Bnr 

66/54 

Om innspillet 

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom ) 

LNF  

Hva ønskes området brukt til?  

Overnatting og servering 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?  

Viser til vedlegg 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet  

Totalt ca 3500m2 

Om innspillet 



Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område? 

Ja, vannverk Sørburøy 

 
Hvor lang avstand? 

usikker 

Er du grunneier av området? 

Nei  
Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc. 

Bygges både i sjø (flyteelementer) og på land. Se vedlegg 
Kun en grunneier for eiendommen 66/54 

Når har du planer om å bygge ut området? 

Så snart som mulig, men usikker på tidsvinduet 

Avstander 

Avstand i km til nærmeste 

Skole 

1km 

Barnehage 

Ikke barnehage  

Nærbutikk 

2 km 

Større arbeidsplass. 

Kai på Sørburøy. 

Gang- og sykkelvei 

Ingen-ikke relevant 

Miljø- og friluftsinteresser 

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å. 

Kulturminner og natur 

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no? 

Ligger i landskapsvernområde 
Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)? 

Ligger i sjø og på land 

Turområde og stier 

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?  

Ja kan brukes 



Støy 

Beskriv  

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet? 

 

Ikke relevant 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?  

Ikke relevant 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor- 
Trondelag 

Landbruk 

Formål for dyrka jord 

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?  

Nei, men beite kan gjøres i nærområde 
Vil beiteområder bli berørt? 

Nei 

Barn og unges interesser 

Nærområde og lek 

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?  

Nei 

Turområde 

Brukes område av skole/barnehage som turområde?  

Ja, kan brukes 
Vil skoleveien være trafikksikker?  

Ikke relevant 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å 

Risiko 

Er området flomutsatt?  

 



NEI 
Foreligger det risiko for ras? 

NEI 
Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?  

Nei 
Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering  

Andre opplysninger 

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet 

Ingen 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side. 

 

 



Sørburøya Hotell og Kystkulturformidlingssenter



Hotell og forsknings-/formidlingssenter



Sørburøya Hotell og Kystkulturformidlingssenter

De� e er et foreløpig skisseutkast for et senter som har � l formål å ak� visere Sørburøya; skaff e nødvendige arbeidsplasser for å oppre� holde øysamfunnet og gi besøkende enestående natur- og kulinariske opplevelser. I � llegg er det 
vist arealer for forskning og utvikling av sjøbasert næringsvirksomhet, med formidlingslokaler som inngår i opplevelsen av øysamfunnets historie og frem� d.

Øyriket som Sørburøya er en del av, har en meget interessant historie kny� et � l utny� else av sjøens ressurser og hvordan folket har organisert seg og besky� et seg mot de sterke naturkre� ene.
Et ny�  anlegg som skissert, har potensiale � l å videreutvikle og foredle disse erfaringene og skape nye erfaringer innre� et mot et meget bredt spekter av nye brukere.

Målgruppen vil innbefa� e: 
-Øysamfunnets egne beboere, 
-Forskere innenfor alle fagområder � lkny� et natur, dyre- og fugleliv og sjøbaserte næringer
-Besøkende som vil oppleve og studere øysamfunnets særegne og utrolig vakre natur, dyre- og fugleliv, sjøens utrolige univers og naturkre� ene
-Opplevelsesturister

kilde: jsta



Landskapet på Sørburøya er typisk for 
øyer i værharde strøk med storhavet som 
premissgiver. 

Landskapet består av berg og 
steinformasjoner med et rikt fargespill; 
renskurt i overgangen � l sjøen og med 
mose og lav av ulike arter i mer besky� ede 
områder.

Inne mellom bergformasjonene er det 
frodig gressvegetasjon, noe som har gi� , 
og fortsa�  gir, meget gode beiteforhold 
for villsau og reirplasser for et stort antall 
fuglearter. 

kilde: jsta kilde: jsta

LANDSKAPET 



Dyre og fuglelivet er rikt både på øyene og i 
havet omkring. 
Den tradisjonelle villsaudri� en er fortsa�  en 
vik� g næring og se� er et karakteris� sk og 
meget nærværende preg på  landskapet. 
Havet gir i � llegg � l fi sk og skalldyr, rike 
opplevelser kny� et � l sjødyr som sel og hval 
i fl ere varianter.
Fuglelivet er meget omfa� ende med store 
sesongmessige variasjoner.

kilde: reksta.no

kilde: nrk.no

kilde: miljøstatus

kilde: Andy Trowbridge

kilde: Visit Norway

DYRE- OG FYGLELIV 



Den menneskelige ak� viteten gjennom 
mange generasjoner, har sa�  meget 
karakterfulle spor i øylandskapet. 
Bygningene � lkny� et sjøen er enkle og 
funksjonelle med karakter og materialbruk 
� lpasset bruken.
Boligbebyggelsen er i all hovedsak enkle, 
beskjedne og fargerike enheter, plassert i 
god avstand fra hverandre. 
Sjøens ressurser er fortsa�  en vesentlig del 
av næringsgrunnlaget for beboerne, mens 
øvrig næring har beskjedent omfang.

kilde: jsta kilde: jsta

kilde: adressa.nokilde: jsta

MENNESKER



HOTELL, FORSKNING OG  
FORMIDLING
Situasjonsplankart Sørburøya

Hotell og forsknings-/formidlingssenter



Hotell og forsknings-/formidlingssenter. 
Ca. 40 dobbeltrom av forskjellig størrelse 
og u� orming. Plassert i havkanten og ute i 
sjøen. U� ormet som et anlegg sammensa�  
av avku� ede ovale former, kledd med 
metallplater i fi skeskjell-mønster. Delen 
ute sjøen vil hvile på en kjeller som s� kker 
ned i sjøen og som gir plass for undersjøisk 
restaurant, formidlings-/uts� llingsrom for 
havbasert kunnskap og tekniske rom. Denne 
konstruksjonen vil fungere som molo for 
skjerming av landingsplass/havn for båter.

Landskapsplan med 1. etasje

Plan 2. etasje
Hotell

Forsknings-/formidlingssenter

Hus type 1 og 2

Hus type 3





Hustype 1 og 2.
6 stk. spesialenheter med dobbeltrom, 
u� ormet som «forhøyninger/store 
steiner» med fl ammebehandlet panel som 
y� erkledning på tak og vegger.
Romslige enheter med enkel form og 
materialbruk. Observasjonsenheter godt 
egnet for besøkende som søker opplevelser 
av naturens ski� ninger. 
Plasseres i ubebygde områder nær sjøen.

HUSTYPE 1 OG 2

HUSTYPE 2

HUSTYPE 1



Hustype 3. 
2 stk. lavprisenheter med 11 dobbeltrom 
og fellesarealer, med u� rykk og klare 
fasadefarger som øyas tradisjonelle 
bolighus.

HUSTYPE 3

HUSTYPE 3

HUSTYPE 3





AREALER FASADEMATERIALER

PROGRAM AREAL NETTO 
(m2)

B/N 
FAKTOR

AREAL BRUTTO 
(m2)

HOTEL
20 rom høy standard 500 1,6 800
20 rom moderat standard 250 1,4 350
20 rom lav standard 200 1,4 280

Undersjøisk restaurant og frokostkafe 300 1,6 325
Ves� bylet z150 1,1 165
Kjøkken 220 1,4 308
Forskning og formidling 400 1,4 560
Utstyr besøkende innendørs 70 1,2 84
Dri� 250 1,3 325
Teknisk rom 200 1,1 220

Arealer ne� o 2540
Arealer bru� o 3572

Arealoversikten viser utgangspunktet for vår 
skisseforslag.
Arealene er kun et forslag og komme 
� l å endre seg ved u� orming av det 
programma� ske konseptet 

Hotel Hus type 3 Hus type 1 og 2



Frøya Kommune 

V/Arealplanlegger 

Kristin Strømskag 

 

Klubben Grendalag 

7270 Dyrvik                                                                                                                         29. mai 2018 

 

Vedrørende innspill/ønsker til arealplana 2018, Klubben Grend 

Innbyggerne i Klubben Grend er opptatte av at vi skal være ei levende grend. Vi ønsker at 

Klubben Grend skal være ei attraktiv grend å bosette seg i, både i hus og i hytte. Det skal 

være mulig å drive næring og å skape nye muligheter for folk i grenda. 

Etter gjeldende arealplan ser man behov for å tilrettelegge for fremtidig bosetting.  

Grenda har gjennom avholdte grendamøter kommet frem til at det er et ønske om at 

området for spredt fritids- og boligbebyggelse utvides fra Klubbaveien og frem til Orsvika. 

(kartvedlegg A). 

Det er i tillegg kommet ønske fra enkelte i grenda om tilrettelegging for et industriområde. 

(kartvedlegg B) 

Det gis innspill på å få til ei småbåthavn i Sandvika, utenfor eksisterende molo. (kartvedlegg 

C)  

Klubben Grendalag ønsker å beholde eksisterende arealplan for småbåthavn i Nerklubben. 

(kartvedlegg D) 

Klubben Grendalag ønsker samtidig å gi sin støtte til de innspill innbyggerne i Klubben Grend 

har kommet med, og ser positivt på at disse innspillene blir imøtesett.  Tillater oss å nevne 

følgende innspill; 

 Tungvågen, areal avsettes til naust (kartvedlegg E) 

 Norddalen, areal avsettes til spredt fritids- og boligbebyggelse (kartvedlegg F) 

 Sørdalen/Gurvikdal, areal avsettes til spredt fritids- og boligbebyggelse, samt beholde 

eksisterende arealplan (kartvedlegg G) 

Med vennlig hilsen, for Klubben Grendalag 

Jon Fritz Helsø 

















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: GVE458 Registrert 

dato:04.04.2018 

20:50:56

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Per Arne Hammer

Dato

04.04.2018

Adresse

Hammarveien 4B

Postnr

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefonnummer

99010065

E-post

pearha@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammeren gård

Gnr

10

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

området er regulert som lnf

Hva ønskes området brukt til?

bolig. evt næringsformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ingen konkret plan

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 33 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

ikke konkret

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

gang og sykkelsti

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ligger i etabblert boligområde på Hammarvika



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.
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O 50 100 150m
Målestokk l: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 09. 09. 2018 20:28
Eiendomsdata verifisert: 04.09.2018 23:38

GÅRDSKART 5014-10/4/0
Tilknyttede grunneiendommer;
10/4/0

NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite

Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert

Sum

AREALTALL (DEKAR)

47.9
1.3
8. 7 57.9
1.4 1.4

73.0
9.2 82.2
0.0 0.0

141.5 141.5

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. l tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

leiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser
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