
Hvordan jobbes det helhetlig med integrering i Frøya 
kommune ?







BEFOLNINGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE:

2005: 4116                                                
2007: 4056

2018: 4962(pr.01.01.18) 
2015: 4634 (pr. 01.01.15)                         2018: 5031 (pr.01.08.18)
2016: 4799 (pr.01.01.16)                          2019: 5068 
2017: 4937(pr. 01.01.17)



FRØYA VOKSER

TO ALTERNATIVER TIL REKRUTTERING:

1.  STORKEN?
2. FLYTTER TIL FRØYA?



Fakta per februar 2019

• 26,1 % (1323) av befolkningen er arbeidsinnvandrere
• Representerer 20 forskjellige nasjonaliteter
• 12 forskjellige språk i barnehage og skole 
• 29 Flyktninger – venter på 10 nye flyktninger i år (kommer juni – sept)



Befolkning etter etnisk bakgrunn – antall og andel



Innvandrere etter land som andel av samlet befolkning



KONKRETE INTEGRERINGSTILTAK FOR UTENLANDSKE TILFLYTTERE



Frøya kommunes integreringsstrategi
• Tilrettelegge for et rikt og meningsfullt liv i kommunen.
• Følgende prosjekter er gjennomført

• Kysten klar:  2013 – 2015
• Sammen om en bedre kommune: 2014 - 2016.



Integrering av fremmedspråklig arbeidskraft på Frøya

• Tiltak 1:
• Kompetansekartlegging. 
• Status:

• Det er laget et digitalt skjema. Skjemaet kartlegger både kompetanse og 
språkkompetanse. 

• Tiltak 2.
• Finne gode løsninger for Norsk-opplæring. Målet var å få til best mulig norskopplæring, 

tidspunkt (kveld/dag), gruppestørrelse og tilpassa nivå.
• Status:

• Det gjennomføres 4 kurs i året (2 vår og 2 høst). Kursene er nivådifferensierte. 
Gjennomføres på kveld. Ca 15 elever på hvert kurs. Har tidligere vært i egen regi. Nå i 
samarbeid med DalPro as.



• Tiltak 3. 
• Utarbeide plan for norsk- og morsmålsopplæring i barnehage og skole. 

• Status:
• Utarbeidet og brukes på alle barnehager og skoler. 
• Mottaksklasse ved Sistranda skole.
• Språkkurs til foreldre med fremmedspråklig bakgrunn  - gjennomføres ved Nordskag 

Oppvekstsenter. 
• Gratis SFO ved Nordskag Oppvekstsenter
• Voksenopplæringa kjører kontinuerlig språk- og samfunnsfagskurs (lovpålagt). 
• Frøya Bibliotek: (Egen plan om integrering.) 



Vi må tenke 24 timers 
mennesket! Da blir 
samarbeidet mellom  
næringslivet, frivilligheten 
og det offentlige  viktig!



• Tiltak 4.
• Tettere samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner -

grendalag/velforeninger – i arbeidet med integrering.
• Status: Frøya Arena – helhetlig idrettspark. 

• Tiltak 5.
• Få til gode mottaksordninger for tilflyttingsgruppen, ved å etablere et bolig- og 

tilflyttingskontor og økt kompetanse i servicekontoret



Bolig – og tilflyttingskontor

Frøyas nye innbyggere lærer om 
bl.a. startlån



Stillingen som bolig- og tilflyttingskoorinator

• Stilling opprette 2015
• Oppgaver:

• Være kontaktpunkt/koordinator i forhold til bolig/tomt, skolegang m.m.
• Integrering/inkludering/involvering gjennom utadrettet arbeid mot tilflyttere 

i samarbeid med bl.a. næringsliv, grendalag, idretten og kulturlivet.
• Kompetansekartlegging av tilflyttere.
• Holde oversikten over ledige boliger/tomter i Frøya.
• Leder av boliggruppa for tildeling av kommunale boliger.
• Følge opp kommunens boligplan
• Koordinere/utføre arbeidet rundt støtteordninger/låneordninger rundt 

boliger – for eksempel STARTLÅN.



Frøya kultur og kompetansesenter



Frøya arena



Frøya arena forts. folkehelse!









TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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