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Rådmannen har ordet

Mye spennende skjer på Frøya
I årsrapporten har rådmannen mulighet til å vise
både for folkevalgte, næringsliv og innbyggere den
bredde som er i den kommunale virksomheten.
Takket være mange dyktige ansatte i Frøya kommune
har vi også i år et svært positivt økonomisk resultat
og vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre
innbyggere. Samtidig med
dette vet vi at det også er
områder vi må bli bedre
på. Gjennom flere tilsyn
fra fylkesmannen i 2013
ser vi at vi må kontinuerlig
ha fokus på å bedre
våre rutiner og system.
Kvalitet i våre tjenester og
tilrettelegging og service
til våre innbyggere er
og skal være ett av våre
overordnede mål.
For å vinne kampen om
fremtidig arbeidskraft er
det mange brikker som
må være på plass. Det er
gode oppvekstsvilkår for
våre barn, tilrettelegging
av areal både til boligbygging og utvikling av vårt
næringsliv, en trygg og god omsorgstjeneste og
ikke minst fritidstilbud for både store og små. Frøya
kommune er en av de få utkantkommune i Norge som
over flere år har hatt vekst i folketallet. I 2013 økte
vi med 41 innbyggere. Dette forteller oss at mange
ser på Frøya som en attraktiv kommune å bo og jobbe
i. På Frøya har vi et næringsliv som skaper store
verdier både i egne bedrifter, men også for Frøya som
samfunn, - noe vi alle nyter godt av. Samtidig ser vi at
flere og flere sliter med å få hverdagen sin til å strekke
til. Dette ser vi av høye utbetalinger til brukere som
ikke har ressurser til å dekke dagliglivets primære
behov. Det har gjennom hele 2013 vært stor aktivitet
i alle deler av den kommunale organisasjonen. Vi
har skoler og barnehager som har fokus på et trygt
og godt læringsmiljø. Grunnleggende ferdigheter
og oppfølging av den enkelte skal legge et godt
grunnlag for barna våre - som er vår framtid. Mange
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spennende aktivitet både innendørs og utendørs er
også et svært viktig supplement i barnehagene og
skolene, dette bidrar til trivsel og god helse som
er en viktig faktor sett i et «folkehelseperspektiv».
Helse og omsorgtjenestene våre er mangfoldige og
omfatter alle livets faser. Vi er stolte av at brukerne gir

Sistranda - foto: Hitra•Frøya©

oss gode tilbakemeldinger på tjenesteleveransene.
Innen flere av våre helsetjenester har vi et godt og
fruktbart interkommunalt samarbeid med vår gode
nabo, Hitra kommune. Få kommuner på vår størrelse
har så mange spennende prosjekter som vi har her
på Frøya. Det har vært en svært høy aktivitet innen
bygge- og anleggsbransjen. Tekniske tjenester har
i alt 16 investeringsprosjekter på sin liste, der flere
går inn i både 2014 og 2015. Det er mye positivt som
kan nevnes både innen utvikling av organisasjonen,
investeringer og prosjekter. Sistranda barne- og
ungdomsskole og Dyrøy oppvekstsenter deltar
i
Utdanningsdirektoratets
prosjekt
«Bedre
læringsmiljø», der hovedfokus i arbeidet er å jobbe
med forebyggende tiltak for å minske frekvensen av
mobbing. Øvergården bofellesskap har gjennomført
prosjektet «Revitalisering av Øvergården bofelleskap»,
et prosessbasert prosjekt som hadde fokus på
drift, fag, nærværende personell og arbeidsmiljø.

Rådmannen har ordet

Beinskardet omsorgsboliger ble innflytningsklare.
Vi har rehabilitert Mausund svømmehall,
startet utbygging på Nabeita oppvekstsenter og
prosjektering av Nordskag oppvekstsenter. Vi har
gjort store investeringer innen VA-området, bl.a
utvidet
vannrenseanlegget.
Nordhammervika
industripark er snart på plass. Konsekvensutredning
og reguleringsplan for Skarpneset næringsområde og
utbygging av miljøgaten er viktige prosjekter for vår
videre utvikling. Dette er noen av de resultater vi kan
vise til i 2013. Men i tillegg vil jeg vil spesielt nevne
bygging av Frøya kultur- og kompetansesenter. Vår
nye «storstue» som har reist seg opp på Sistranda.
Her har det vært et svært konstruktiv og godt
samarbeid både med Sør Trøndelag fylkeskommune
og vårt lokale næringsliv. I tillegg utreder Sør
Trøndelag fylkeskommune bygging av Blått
kompetansesenter. Sammen vil disse kunne bli et
dynamisk nasjonalt kraftsenter for kompetanse og
innovasjon innen havbruk i vid forstand. Kommunen

og næringslivet må videreutvikle samarbeidet om
satsninger som sikrer attraktivitet i konkurranse
med mer sentrale områder, spesielt sett i lys av
økende behov for kompetansearbeidskraft i både
privat og offentlig sektor. Satsninger gjennom
sentrumsutvikling, tomter, boliger og leiligheter,
kulturelle tilbud og styrket identitet er viktig i denne
sammenheng. Gjennom et konstruktivt samarbeid,
mellom enkeltmenneske, mellom frivillige lag og
organisasjoner, mellom næringsliv og kommune,
mellom gjester og fastboende legger vi grunnlaget
for videre vekst, trivsel og utvikling av samfunnet
vårt. Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya
kommune. Og takk til alle politikere og ansatte for
et godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har
vi et godt utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i
framtiden.
Svanhild Mosebakken, rådmann
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Ordføreren har ordet

Frøya – øyriket mot storhavet
Årene flyr fort! Og på Frøya har jeg inntrykk av at de flyr
ekstra fort. Det har sammenheng med alt som skjer her ute
– både når det gjelder aktiviteten innenfor kommunens
mange virksomheter, aktiviteten innenfor næringsliv og
ikke minst: Aktiviteten innenfor frivilligheten. Den høye
aktiviteten gjenspeiler seg i en enorm byggeaktivitet, både
i kommunal/offentlig og i privat regi.
Jeg har hatt stor glede av å lese årsmeldingen for våre
kommunale virksomheter. Det forteller meg at virksomhetene drives godt – både når det gjelder skoler, barnehager,
pleie/omsorg, legetjenesten, tekniske tjenester m.fl. Det
er stor kreativitet! Her er det nærliggende å nevne turnusprosjektet på Øvergården, som både brukere, foresatte og
ansatte virker svært tilfredse med. Jeg synes også det er
spennende å registrere all den kreativiteten som finner
sted i skoler og barnehager, ved Frøya Sykehjem – for å
nevne noen. Så ser jeg at det kan være noen utfordringer
innenfor interkommunale prosjekter, samtidig som jeg
også ser at utfordringene tas på alvor, og da er mye gjort!
De politiske fora som ordføreren leder, har som vanlig hatt
mange omfattende saker til behandling. Formannskapet
hadde 181 saker på dagsorden i 2013, mot 212 i 2012.
Kommunestyret står bokført med 141 saker, mot 193
saker i 2012. Det er ikke et mål i seg selv å behandle
flest mulig saker. Det viktige er at de sakene som skal
behandles i politiske fora, blir behandlet der. I tillegg til
ordinære saker, så har vi også i 2013 mange saker under
”ordførerens orientering”. Og da gjentar jeg meg selv fra
forrige årsmelding: «Dette er saker som kan være i en
tidlig utredningsfase og som ordføreren ønsker innspill
til, eller det er saker som formannskapsmedlemmene og
kommunestyremedlemmene ønsker å bli orientert om.
”Ordførerens orientering” er en ordning som ble innført
her i Frøya kommune på 90-tallet og som på mange måter
er den mest spennende saka på dagsorden».
2013 ga oss fantastiske opplevelser! Vi fikk vist fram
havbrukseventyret i kommunen og regionen, og vi fikk
vist vår styrke i å håndtere store arrangementer. Begge
disse begivenhetene satte Frøya på kartet og ga både økt
stolthet over og økt bevisshet om at vi bor i en fantastisk
kommune!
Jeg takker ellers mine politiske kollegaer – både i
posisjonen og i opposisjonen – for godt samarbeid og stort
engasjement. De aller fleste vedtak er enstemmige og
omforent. Noen ganger er vi uenige, og slik vil det alltid
være i et demokrati. Opposisjonen skal være et korrektiv til
det sittende flertallet og ta til motmele når de er uenige.
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Helt til slutt vil jeg også takke alle de frivillige som står på
for Frøyasamfunnet. Takk til de som engasjeres gjennom
Frivilligsentralen, de som står bak Utihavet-festivalen,
Suladagan, Frøyafestivalen, Frøyadagan, Haltendagen,
Tour de Frøya, «Ta sjansen» og alle de andre store
arrangementene som fant sted i 2013. Og ikke minst de som
står bak den fantastiske musikalen på Frøya videregående
skole.
Berit Flåmo
Ordfører

«Revitalisering
av Øvergården bofelleskap»

Dette er et prosessbasert prosjekt med mål om å høyne
nærværsprosenten og stabiliteten i ansatte gruppen.
Prosjektet setter fokus på drift, fag, nærværende personell
og arbeidsmiljø. Ansatte ved bofellesskapet har i 2013 jobbet
med flere fokusområder ved prosjektet. De har gjennomgått
tre samlinger med Arbeidslivssenteret med temaet ”Gode
trivselsprosesser”, utarbeidet en arbeidstidsordning/
turnus med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
og gjort forskjellige tiltak i det fysiske arbeidsmiljøet.
På høsten startet det opp refleksjonsgrupper, faglig og
etisk. Mars var oppstart alternative arbeidstidsordning,
medleverturnus. Dette har vært og er et meget positivt tiltak
for arbeidsplassen i forhold til å høyne nærværsfaktoren, øke

stabiliteten i arbeidsgruppen, bedre arbeidsmiljøet og øke
brukertilfredsheten. De ansatte er meget fornøyd med sin
arbeidshverdag siden stresspunktene i hverdagen er bort,
de har bedre oversikt og forutsigbarhet over oppgavene og
tjenesteytingen og større mulighet til å ”ladde batteriene”
mellom arbeidsøktene. Beboerne har fått en hverdag med
større ro og harmoni. De har en gruppe hjelpere rundt seg
som er stabil og som fører til trygghet og forutsigbarhet
for dem. Mulighetene for å gjennomføre aktiviteter uten en
”vaktskiftepause” i deres hverdag er nå en realitet.
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Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene
Tjenesten for funksjonshemmede
Tjenestene som ytes i bofellesskapene Øvergården og
Moatunet/Moa Midtre har også i år vært av en veldig god
kvalitet. Ansatte er opptatt av å tilby beboerne meningsfull
hverdag med tilpasset aktiviteter på Dagsenteret,
Arbeidssenteret og Cafe` Kysthaven. På fritiden har det
vært mye opplevelsesaktiviteter som ferieturer både
innenlands og utenlands, opphold ved Engerdal leirskole,
dansegalla på Støren, deltatt på lokale aktiviteter og
arrangementer som bl.a. festivaler, kino, hyggekvelder på
Dalpro, førjulskonserter lokalt m.m. Det ble gjennomført
et tilsynsbesøk av Fylkesmann i forhold til vedtak om tvang
og makt i april-13. Resultatet fra tilsynsbesøket var ingen
merknader eller avvik.

for seniorer - med stor suksess. Dette er i tråd med
Samhandlingsreformens strategi for økt fokus på
forebyggende arbeid. Påbegynte arbeidet med
hverdagsrehabilitering ble oppstartet, og skal videreføres.
Det arbeides med prioriteringer, retningslinjer og
interkommunal sammenslåing for å gjøre tjenesten
tydeligere og mindre sårbar. Dette er i tillegg til tjenestens
vanlige drift i forhold til kartlegging, utredning, veiledning
og behandling. Det har vært stor aktivitet i den kommunale
fysioterapitjenesten med faste dager på Frøya sykehjem,
samt mye tilrettelegging og oppfølging hos enkeltbrukere i
eget hjem.

Legetjenesten
Ved Frøya legekontor er det stabilitet blant leger og
personalet. En opplever økt behov for legetjenesten
på grunn av arbeidsinnvandringen til Frøya. I takt med
samfunnsutviklingen og økt innbyggertall ser det ut som et
behov for økt fastlegehjemmel. Legevaktsamarbeidet med
Hitra og legevakten i orkdalsregionen fungerer godt, og
resulterer i mindre vaktbelastning på den enkelte lege.

Voksenopplæring
Dagtilbudet for demente
I april 2012 ble det igangsatt et dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende demente ved Kysthaven. Dagsenteret er
veldig etterlengtet og populært, så det er ”venteliste” for å
motta et slikt tilbud. Målet er derfor å øke tilbudet slik at alle
som trenger det kan få ta del. Høsten 2013 ble det startet
demensforening på Frøya. I tillegg var dagsenteret aktivt
inne da NRK arrangerte TV aksjon for denne brukergruppa
under parolen «glemsk- men ikke glemt»

Helsestasjonen
Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som
utøver planmessig helsefremmende og forebyggende
helsearbeid. I år har det vært tilsyn fra fylkesmannen
på helsestasjonen 0-5 år, og det ble avdekket avvik som
synliggjør at det må jobbes mer og bedre tverrfaglig i forhold
til utsatte barn og unge.Helsestasjonen har deltatt i flere
samarbeidsfora og har gjennomført flere kurs og samlinger
gjennom året, blant annet BAPP (barn av psykisk syke)
gruppe, livsstils gruppe og Bra Mat kurs. Det er også startet
et tverrfaglig arbeid i forhold til rutiner rundt samarbeidet
med barne og ungdomspsykiatrien (BUP) Ungdoms- og
familieveileder har jobbet med 35 saker, og barne- og
familie hadde per september 27 aktive saker.

Fysioterapitjenesten
Kommunen harr opprettet fallforebyggende gruppetilbud
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Voksenopplæringen hadde 12 elever i 2013. 4 nye elever
startet med norskopplæring i 2013. Dette er elever med
rett og plikt til 600 timer norsk. Det har vært arrangert
gratis norskkurs for foreldre med barn i åpen barnehage.
Norskkurset gikk i vårsemesteret 2013 og hadde et
snitt på ca. 8 deltakere. Betalingskurs - 50 timer, er et
samarbeidsprosjekt med VO på Hitra. 26 elever deltok på
ulike betalingskurs.

Pleie- og omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten trenger til enhver tid å tilpasse
seg behovet i befolkningen. Samhandlingsreformen har
krevd at tjenesten må bli mer fleksibel. Her har tjenesten
tatt grep for å tilpasse seg. Bl.a er korttidsavdelingen ved
sykehjemmet nå etablert med 11 rom. Ved starten av året
hadde pleie- og omsorgstjenesten et høyt sykefravær.
Tjenesten har i perioder store utfordringer i å skaffe
kvalifisert personale til riktig tid,- så en ser at rekrutering
av fagfolk er et en utfordring som må ha stor fokus de
nærmeste årene. Tjenesten hadde flere mål i forhold til
implementering av IKT-verktøy for 2013. Videreutviklingen
av mobile journalsystemer var en viktig milepæl å komme i
havn med. Likevel, lav stabilitet i tilgangen på nødvendige
fagprogram er en utfordring for tjenesten. Variable utgifter
til innleie av personale, innkjøp av nødvendig medisinsk
utstyr og tjenester har gitt tjenesten merutgifter i forhold
til budsjett. November 2013 var Beinskardet omsorgsboliger
innflyttingsklar. Beinskardet er en heldøgnsbasert bolig
hvor det bor 22 personer. Etter en innkjøringsperiode er
driften stabil og beboerne virker å være fornøyd med både
hus og tjenester.

Helse og omsorg

Samhandling i øyregionen –
interkommunalt samarbeid
med Hitra kommune
Frøya kommunestyret vedtok i april 2013 å inngå
avtale om forvaltnings – og tjenestesamarbeid på
helse – og omsorgsområdet mellom Frøya og Hitra
kommuner. Tjenestesamarbeidet er organisert som
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.
Kommunene samarbeider innenfor følgende tjenester:
Barne og familietjenesten, Psykisk helsearbeid,
Interkommunal sosialtjenesten i NAV, Jordmortjenester,
Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg,
Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator,
Legevakt. Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal
koordinering på politisk nivå for Livsstil – og folkehelsesenter
med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings
– og mestringstilbud, samarbeid om korttidsplasser
i sykehjem og samarbeid om kompetansetiltak og
kompetanseutvikling.

lovgivningen skal være et siste sikkerhetsnett når alle andre
muligheter er prøvd. I tillegg er et koordineringsansvar for
tjenester rettet mot rusmiddelavhengige lagt til NAV. NAV
har de siste årene sett en økning i sosiale utbetalinger knyttet
opp mot å dekke husleie og strøm. Dette har en sammenheng
med at etterspørselen av boliger generelt er stor på Frøya.
Antall gjeldsofre som ber om bistand av gjeldsrådgiver er
sterkt økende. NAV Hitra Frøya har tydeliggjort rollen som
koordinerende enhet for alt rusarbeid på Frøya og Hitra.
Ruspolitiskplan er under revisjon. Samhandling mellom
politi og kommunale enheter er styrket. Et interkommunalt
lavterskeltilbud (Varden) innenfor rus (og psykiatri) ble lagt
ned etter 4 års drift. Det jobbes med å finne gode tilbud til
denne brukergruppen i fortsettelsen, bla. er det søkt og
mottatt midler til å etablere et ”ambulant team” spesielt
rette mot brukere med ”dobbeltdiagnose” rusavhengighet
og psykisk lidelse. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
NAV og psykisk helsetjeneste som i stor grad skal drive
oppsøkende virksomhet, være på arena der brukere er og
være et bindeledd opp mot spesialhelsetjenesten og lege/
politi.

Interkommunal Folkehelsekoordinator

Barne- og familietjenesten
En av intensjonene med å starte et interkommunalt
samarbeid, var å få et større fagmiljø og mindre sårbarhet.
Siden oppstarten har ikke kommunene greid å få det
samarbeidet til å fungere optimalt. Dette handler mye om
rekruttering av «nok» ansatte med riktig kompetanse, og
utfordringer i forhold relasjoner – små kommuner- små
forhold,- noe som er en lik utfordring for interkommunale
barneverntjenester i småkommuner. Etter sammenslåingen
ser en at det etter hvert er behov for mer synlighet av
barneverntjenesten i Hitra kommune. Det er en målsetting
for barnevernstjenesten å etablere gode samarbeidsrutiner
kommunene imellom på alle nivåer og områder og med
aktuelle samarbeidspartnere. Våren 2013 var det tilsyn fra
fylkesmannen, formålet med tilsynet var å undersøke om
kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølgning
og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem
utføres i tråd med myndighetskrav. Tilsynet avdekket brudd
på lovkrav som omhandler dette området. Det er igangsatt
omfattende arbeid for å utbedre og lukke avvikene.

Interkommunal sosialtjeneste i NAV
De kommunale tjenester som er lagt inn i NAV Hitra Frøya er
rettighetsbaserte tjenester. Økonomisk stønad etter sosial-

Det påligger store oppgaver framover innenfor arbeidet med
folkehelse. Folkehelseloven som trådte i kraft i 2012, sier at
vi skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
påvirkningsfaktorer av betydning for folkehelsa. Samtidig
skal vi jobbe systematisk slik at politiske prioriteringer
sikres et godt kunnskapsgrunnlag før avgjørelser tas. Dette
krever innsats på flere plan.
I 2013 fikk Frøya kommune pilottilsyn med folkehelsearbeidet
i kommunen fra Fylkesmannen. Dette avdekte som forventet
2 avvik som det jobbes med å lukke. Dette arbeidet vil ha
overføringsverdi til Hitra. I det videre arbeid vil nettverk
mot fylket, kommunale virksomheter, frivillige aktører og
næringsliv bli viktig. Folkehelsearbeidet skjer på tvers av
oss alle og alle må delta for at det skal bli virksomt. Dette er
langsiktig arbeid.

Jordmortjenesten
I 2013 ble det født 47 barn, hvorav 34 % av en eller
begge foreldre med annet morsmål enn norsk. Jordmor
er selvstendig næringsdrivende, og driftstilskuddet deles
50/50 mellom Frøya og Hitra.

Psykisk helse
Fra midten av april ble tjenesten interkommunal. Året har
derfor vært preget av omstilling. Selv om året har vært travelt
er konklusjonen at psykisk helsearbeid står fortsatt godt
som tjeneste i begge kommuner. Ingen tilbakemeldinger
om redusert kvalitet på tjenesten. Mange aktiviteter bl.a. i
forhold til å avvikle kurs for mestring av depresjon lot seg
ikke gjennomføre dels pga. mangel på brukere, men også
mangel på personell med riktig fagbakgrunn. Frøya Hitra
psykisk helsearbeid er i stadig utvikling og vil alltid strekke
seg mot å øke kompetansen på de områder brukerne våre
trenger mest.
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Oppvekst og undervisning
Sørburøy barne- og ungdomsskole
Sørburøy skole har jobbet med veldig konkrete
målset¬ninger gjennom året, og har blant annet hatt
fokus på en rekke tiltak for å utvikle leseferdighet, muntlig
ferdighet og problemforståelse i matematikk på mange
klassetrinn.
Et system med felles fokusområder og individuelle planer
har gjort utviklingsarbeidet konkret og målbart, og
hen¬siktene tydelige også for elevene og foreldrene.
Praktiske arbeidsmetoder og fag har stått sentralt gjennom
lang tid for å danne grunnlag for et læringsmiljø med høyt
lærings¬trykkog en kultur for at alle skal mestre å være
med.
I evalueringa er skolen kommet fram til at det vil være
naturlig å satse på skriftlig uttrykksevne som fellesfokus i
kommende pe¬riode, kombinert med veiledning i kreative
prosesser som kan ende i ulike typer produkter.
De enkelte tiltakene trenger tid for å feste seg i praksis og
spres til nye deltakere i skolesamfunnet. I tillegg ser en at
innføringa av nye digitale ressurser både til administrative
og pedagogiske formål krever tid å bli kjent med og få i
bruk slik de er tenkt for å komme best mulig til nytte.

Mausund oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenter er et oppvekstsenter fra 1-10
trinn, med SFO-tilbud i nært samarbeid med barnehagen.
Skolen er fådelt og har inneværende år 3 grupper med
til sammen ca. 30 elever. Det har vært et godt år for
virksomheten med stor måloppnåelse.
Skolen har hatt hovedfokus på grunnleggende
ferdig¬heter, og det har vært godt læringstrykk- og
oppfølging av den enkelte elev.
Barnehagen er en 1-avdelingsbarnehage for barn fra
0-6 år der det jobbes kontinuerlig med språkutvikling
. Bar¬nehagen har jobbet med en egen begrepsplan
og det har vært holdt «klubb» for skolestartere. Det
er god foreldre¬deltakelse, noe som er viktig å ta vare
på. Barnehagen har mange aktiviteter gjennom året og
benytter seg av omgi¬velsene for å skape spennende og
lærerike dager. Det har også vært samarbeid med skole,
der elever har vært og lest for barnehagebarna.

Dyrøy oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivel¬ser
med utsikt mot Mausund og Sula, med storhavet og Froan
i nordøst. Oppvekstsenteret har for tiden 39 barn i alderen
1-12 år fordelt på barnehage og barneskole.
Dyrøy oppvekstsenter er i startfasen på et prosjekt om
bedre læ¬ringsmiljø. Dette er i utgangspunktet skolen
8
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som deltar i, men det er ønskelig at hele oppvekstsenteret
blir delaktig i kompetanseheving på området. Dette er
noe oppvekst¬senteret ser fram til som veldig spennende,
utfordrende og lærerikt og som vil vedvare i hele
2014. Et gammelt sli¬tent bygg fikk endelig startet sin
rehabilitering. Kjøkkenet ved skolen fikk seg en skikkelig
make over og fremstår i dag fristende og innbydende. Det
er lyst, flott og blir godt brukt, både av barnehagen og
skolen.

Nordskag oppvekstsenter
Nordskag oppvekstsenter har jobbet mye med
begrepspla¬ner for å sikre et begrepsmessig
fundament for alle barna. Oppvekstsenteret har
mange minoritetsspråklige barn, noe som også preger
den pedagogiske hverdagen Det vektlegges også et
stimulerende språkmiljø. Mål-setningene er å skape en
lærende organisasjon hvor alle har tilhørighet og trives.
Motivasjon og utviklende sam¬spill er viktige nøkkelord i
den forbindelse. Hovedmålet er å sikre at alle unger er i sin
egen flytsone og oppvekstsen¬terets jobb er å tilrettelegge
for det – i alt de gjør.
Både skolen og barnehagen har utviklet begrepskasser
som tar utgangspunkt i begrepsplanen. Disse kassene
inneholder mye forskjellig utstyr og læremateriell som
brukes i det pe¬dagogiske arbeidet. Her kan du finne
lesebøker, konkreti¬seringsmateriell, musikkutstyr, spill,
leker og annet som
de ansatte bruker i sitt arbeid med barna. Metoden
videreutvikles nå til også å omfatte matematikk.

Sistranda skole
Sistranda skole er en 1-10 skole som har gjennomgått
en betydelig rehabilitering de siste årene, og fremstår
nå som en skole med gode pedagogiske forutsetninger,
både ute og inne. Skolen har mange dyktige fagfolk, flere
av de ansatte har gjennomført videreutdanning innenfor
ulike fagfelt, også på mastergradsnivå. Sistranda skole
har fokus på tidlig innsats, læringsmiljø, læringsstrategier
og kultur. Gjen¬nom arbeidet med tidlig innsats har vi

Oppvekst og undervisning
blant annet ekstra ressurser på småtrinnet for å styrke
arbeidet med grunn¬leggende ferdigheter. Skolen
deltar i Utdanningsdirekto¬ratets prosjekt ”Bedre
læringsmiljø” og har i tillegg sam-arbeid med Midt-Norsk
kompetansesenter, for å kunne gi elevene et best mulig
læringsmiljø.Skolen har utarbeidet en plan for innlæring
av læringsstrategier, fra 1. -10.trinn, som brukes aktivt.
Skolens kultursatsning synliggjøres bla gjennom kor på
småtrinnet, årlig skuespill på 7.trinn og årlig musikal
på ungdomstrinnet. Skolen har valgt å gi et bredt
valgfagtilbud , med 7 ulike valgfag på ungdoms¬trinnet.
Gjennom valgfagene kan elevene få mulighet til å vise
annen kompetanse utover de ordinære teorifagene.
Sistranda skole er en MOT- skole, der det hvert år skoleres
ungdommer til å bli ” Ungdom med MOT”. Skolen har pr i
dag 300 elever fordelt på 1. - 10.trinn.

Nabeita skole - Fellesskap er viktig!
Siste fredag hver måned startes dagen med samlingsstund
for hele skolen. Inne på ett av klasserommene er det
ryd¬det unna pulter, og det spilles rolig musikk mens
elevene kommer inn. En og en klasse kommer inn, og
finner sine faste plasser. Rektor Tove og lærer Grethe leder
samlings¬stundene, ofte med hjelp fra leder og nestleder i
elevrådet, Frida og David. Hver samlingsstund har ett eller
flere tema, som det snakkes om, og det er gjerne innslag
fra noen av klassene. Tema så langt dette skoleåret har
vært refleks, TV-aksjonen, advent, læringsmiljøet, trafikk
og skolevei og engelsk. Samlingsstundene er en rolig
og hyggelig start på dagen, samtidig som det styrker
fellesskapsfølelsen blant elever og voksne. Skole opplever
også at tema det settes fokus på i klassene, gis en forsterket
effekt når de løftes frem på samlingsstundene. Det kan
også løftes frem enkeltelever eller grupper av elever når
dette er naturlig. Hver samlingsstund rundes gjerne av
med felles sang hen¬tet fra repertoaret til skolekoret.

ved Frøya sykehjem. Vår visjon er: «Frøya, bare det beste
er godt nok» For oss betyr det: Barnet i fokus - voksnes
tilstedeværelse - Kompetanse - refleksjon over eget arbeid
Fra august 2014 flytter barnehagen og blir en del av
Nabeita Oppvekst¬senter. Barnehagen åpner med 4
avdelinger- 2 småbarn og 2 storbarnsavdelinger. Vi blir
en barnehage som ønsker å jobbe med bla – der fysisk
aktivitet & helse – sosial kom¬petanse er stikkord - og hva
det betyr i barnehage hverdagen vår.

Nesset barnehage
Roll¬lespill som virkemiddel er et høyt prioritert
satsingsområde i Nesset barnehage, der også foreldre
involveres. Dette har gitt oss gode tilbakemeldinger,
og er noe barnehagen vil fortsette å satse på. Det er
flott å kun¬ne reflektere sammen med foreldre og barn
på forskjellige tema som opptar alle og som går på det
å stå i voksenrol¬len. Personalgruppa har startet et
utviklingsprosjekt med fokus på voksenrollen – det jobbes
med utvikling av perso-nalet, refleksjoner omkring egen
praksis og hvorfor en job¬ber i barnehagen. Det skal
jobbes frem flere felles rutiner og grenser og legge felles
innhold i en del begrep som er viktige for barnehagen. Det
jobbes jevnt og godt med so¬sial kompetanse.
Barnehagen startet opp
med kjøp av tjenester fra
kulturskolen høsten 2013,
og ønsker etter hvert å
profilere seg mot å være en
barnehage med mer sang og
musikk / kulturelt innhold.
Dette fordi det er viktig at ikke alle barnehagene på Frøya
blir like, men har mer hvert sitt fokus slik at de kan utvi¬kle
seg til å bli mer små «ressurssenter» for hverandre. En
ser at det er viktig at en greier å verdsette hverandre
(barnehagene) mer, og ikke nødvendigvis bli like gode på
alt. Høsten 2013 hadde kulturskolen en del arbeid direkte
ute i barnegruppene, men ser at en etter hvert også ønsker
dem mer inn i forhold til kompetanseheving av personalet.

Hamarvik barnehage
Hamarvik barnehage er en 3-avdelingsbarnehage for barn
i alderen 0-6 år. Vi har totalt 41 plasser, fordelte fra 60100%. Vi har egen leirplass i nærområdet, og kort avstand
til fjæra. I nærheten beiter sauer, og vi har kort vei til en
gård som vi benytter oss av til gårdsbesøk. Vi ligger like
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Teknisk

Tekniske tjenester
I 2013 har det vært en svært høy aktivitet innen bygge- og
anleggsbransjen. Dette gjelder ikke minst i de kommunale
bygge- og anleggsprosjekter. Denne aktiviteten medfører
et svært stort arbeidspress ved teknisk og med den bemanning de hadde i 2013. Imidlertid er nå byggesaksavdelingen styrket med en hel stilling, samt at teknisk har
fått tilsatt en ingeniør. Dette betyr at teknisk nå er mindre
sårbar og har nå muligheter til å følge opp utbyggingsprosjekter på en bedre måte i egen regi, samt at teknisk har
muligheter til å foreta tilsyn med de objekter hvor det er
gitt byggetillatelser. Driftsåret 2013 har vært preget av
svært høy aktivitet innen både den offentlige og private
sektor. Dette har også satt sitt preg på virksomheten, da
de har ansvaret for de kommunale investeringer i bygg og
anlegg, samtidig som den private sektor skal serves med
bygge- og delingstillatelser, reguleringsplaner, utbygging
av infrastruktur m.m.
Følgende investeringer ble fullført i 2013:
•Påkostninger av kommunale bygg som boliger, sykehjemmet, skoler og barnehager. Utbedring av leiligheter ved Øvergården, samt Rabben og Mausund eldreboliger. I tillegg elektriske installasjoner, alarmanlegg og lås ved Frøya sykehjem.
•Rehabilitering av Mausund svømmehall.
•Oppstart utbygging av Nabeita oppvekstsenter.
•Oppstart prosjektering av Nordskag oppvekstsenter.
•Endring av busslomma på Dyrvik.
•Oppsetting av gjerde/veirekkverk på 2 plasser på veien til
Bremneset og en plass på veien til Dragsneset.
•Nytt busskur på Hamarvik.
•Utskifting av kummer innen vannverket
•Utvidelse av vannrenseanlegget
•Oppstart av hovedvannledning til Hammarvika industripark
•Oppstart av utbygging av byggetrinn 2 i Beinskardet boligfelt.
•Opparbeidelse av Nordhammervika industripark, samt konsekvensutredning/reguleringsplan for Skarpneset næringsområde.
• Utbygging av miljøgata.
•Utbygging av infrastruktur – kulturhus/videregående skole.
•Utbygging av Sætervågen fiskerihavn
•Prosjektering av Sistranda fiskerihavn.

Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 41 lokaliteter hvor det
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 30
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og
regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 4 lokaliteter knyttet
til klekkeri- og settefiskanlegg, 3 lokaliteter for havbeite
av stort kamskjell og 1 slakteri for laksefisk (Fiskeridirektoratets registre). I 2013 har det blitt lagt ut 7 havbrukssaker til offentlig ettersyn og behandlet i kommunen. 3
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saker gjelder utvidelse av areal og lokalitetsbiomasse, 2
saker om nye lokaliteter og 2 saker om taredyrking.

Fiskeri
Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune
og ca. 44 prosent av alle fiskefartøy i fylket er registrert
på Frøya. Til sammen er det registrert 126 fartøy i kommunen. I 2013 var det registrert 145 personer i fiskerimantallet for Frøya kommune (Fiskeridepartementet). Av
disse hadde 114 fiske som hovednæring og 31 fiske som
tilleggsnæring.

Landbruk
Landbruket på Frøya ivaretar et sammenhengende kulturlandskap av god kvalitet med en fornuftig arbeidsinnsats
og en rimelig kostnad. Landbruket er også en viktig bidragsyter for trivsel i nærområdene der vi kan følge varierte aktiviteter gjennom året. Året 2013 har gårdskarta vært
basis for utredning av overføringene til landbruket for
Frøya. Veien hit har vært utfordrende siden Frøya har mange eiendommer med jordbruksareal. Det er Riksrevisjonen
som krevde en ny gjennomgang av alt jordbruksareal i
landet for å kunne lage et nytt oppdatert jordbruksregister. Det gamle registrer var basert på kartsituasjonen på
slutten av 60-tallet. Dette har vært en utfordrende prosess
og det vil ta flere år med oppretting og justering før jobben er endelig ferdig. Kulturlandskapet pleies ved slått og
beiting. Nærmere 40 prosent av landarealet er i aktiv bruk
som eng og innmarksbeite eller som inngjerdet utmarksbeite. Antall aktive husdyrholdere har stabilisert seg på
like under 50 brukere og Frøya er den 3. største kommune
i fylket på økologisk drift.

Miljø
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september
til 23. desember. Til sammen ble det felt 28 dyr, fordelt på
9 kalv, 13 hanndyr og 4 hunndyr. Dette gir en fellingsprosent på 77, som er tilsvarende som foregående år. Det er
estimert til å ha blitt skutt 580 grågås og det er påbegynt
arbeid med ny forvaltningsplan for grågås.
Frøya kommune har utfordringer med at det er plassert mye
løsøregjenstander som kan oppfattes som skjemmende for
omgivelsene, mulighet for forurensing eller er til fare for
barn og dyr. Det er i 2013 sendt ut fire pålegg om opprydding. Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe
min på Frøya. Mink er en uønsket art på Frøya, og gjør stor
skade på fuglebestanden. Det er kjøpt inn minkfeller, og
det er et samarbeid med naturbrukslinjen på Frøya videregående skole og Frøya jeger- og fiskeforening for fangst
og tilsyn.

Teknisk
Type objekt/ulykke

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Brannindrende tiltak

1

3

2

2

Brann i bygning

5

1

6

4

4

4

2

Gress-/lyngbrann

3

3

3

3

4

2

1

Pipebrann

2

0

0

1

1

1

2

Annen brann

2

1

4

1

0

0

4

Annen assistanse

8

5

5

2

3

1

0

Akutt forurensning

0

1

3

2

1

0

1

Trafikkulykker

6

10

7

6

10

11

5

Unødig alarm

18

14

15

5

6

3

1

Falsk alarm

4

0

0

0

0

2

2

Bilbrann

1

4

2

2

0

1

2

Brann i fritidsbåt

1

1

0

0

1

2

0

Hjertestans

5

3

TOTALT

56

47

47

28

30

27

20

Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt / ulykker de siste sju år.
Statistikken for antall utrykninger viser at 2013 har vært et travelt år for

Frøya brann- og redningstjeneste.
Antall unødvendige alarmer har økt betydelig de siste årene, samt antall trafikkulykker og antall bygningsbranner.
I 2013 gikk brannvesenet inn i prosjektet «Mens vi venter
på ambulanse» som er et prosjekt i regi av Norsk Luftambulanse. Her har alle mannskaper gjennomgått et utvidet førstehjelpskurs over 16 timer. Mannskapet har nå tilgang på
hjertestarter og oksygen, samt en del materiell for å stoppe
blødninger. Frøya brannvesen er brukbart utrustet både når
det gjelder mannskap og materiell. Imidlertid er bilparken
som disponeres svært gammel. Brannvesenet har 2 biler
ved hovedstasjonen som er fra 1982 og 1986. De må derfor
betraktes som veteranbiler (30 år). I tillegg har brannvesenet en bil ved Nordskag brannstasjon fra 1984.

Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er
behandlet i 2013, og dette er sammenlignet med de 4-5
foregående årene:

Delingssaker:
Type deling
Boligtomter
inkl. justeringer
Hyttetomter
inkl. justeringer
Sjøhus og
næringstomter
inkl. justeringer
Andre delinger
TOTALT

07

08 09

10

11 12

13

35

27 48

23

64 37

74

33

41 34

53

41 25

11

36
42 33 30
---- ---- ---- ---104 110 115 106

16 31 22
14 13 11
135 106 118

Oppmåling:
Type saker
Oppmålingsforretninger
Målebrev
Matrikkelbrev

09

10

11

12

13

180
---------

95
67
28

170
10
100

120
13
140

131
0
115

Dispensasjonssaker:
Type saker
07 08
Ordinære
dispensasjonssaker 90 99
Klagesaker
14 22
TOTALT
104 121

09

10

11

12 13

66
8
74

80
10
90

53
11
64

58 51
8 3
66 54

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker
Delegerte saker
Behandlet i
planutvalget
TOTALT

07 08
174 257

09 10 11 12 13
249 231 131 196 204

14
7
188 264

18
6 12 27 37
267 237 143 223 241

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type saker
Eneboliger
Rekkehus o.a.
Antall boligenheter
Hytter/fritidshus
Brygger/sjøhus/
rorbuer
Næringsbygg/
Forretningsbygg
Utleieleiligheter

07
14

08
16

09
15

10
14

11 12 13
11 16 54

12
16

7
17

13
15

0
21

0 18 5
9 14 25

6

27

25

25

8 21 67

3
6

10
1

9
1

11
7

1
1

5 19
1 1

I tillegg til ovenstående er det i 2013 stadfestet totalt 5
reguleringsplaner som gjelder en ny privat reguleringsplan, 3 endringer av private reguleringsplaner og en
endring av kommunal plan.
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Kultur

Kulturåret 2013
Kultur er så mangt og leser man i lokal presse utgjør stoff fra dette feltet en vesentlig del. Også i 2013 markerte flere frøyværinger seg utenfor kommunens grenser. Både Mary Daniese Adolfo, Thea Sæther og Dag Bertin Vie tok medaljer i NM
for Taekwondo, Mari Udtian med medalje i motorsport, Vera Bekken ble hentet til Byåsen og Tore Strømøy ble nominert til
«Gullruten». I tillegg ble Arvid Sletta belønnet med terningkast 5 i Adresseavisen for sin siste plate.
Det er ingen tvil om at det er idretten som samler de fleste aktive på Frøya. Våre lag og klubber aktiviserer godt over 800
barn og unge i ulike idrettsaktiviteter. Fotball og håndball er de største men i 2013 fikk vi et nytt tilskudd. Cheerleading
som er en av landets hurtigst voksene idretter har blitt et nytt og spennende innslag, spesielt blant tidligere uorganisert
ungdom.
Men Frøya har mer. Året åpnet med Havdur og Trondheimssolistene og deretter gikk det slag i slag. Musikaler både ved
Frøya Videregående skole og Sistranda skole, Ungdommens kulturmønstring, Frøyadagene, kongebesøk, Sommeråpent
på Siholmen, UtiHavet, Suladagene, Frøyaferstivalen, teaterforestillinger, Frøya Band Reunion pluss et utall andre mindre
arrangementer er med på å skape en aktiv fritid for den som ønsker det
Også 2013 ble preget av planlegging av nytt kulturhus og dette året ble det siste uten egen storstue.
Det er mange ildsjeler på Frøya og selv om noe blir hedret er det ikke mulig å nevne alle. Men de som bruker sin fritid på
andre er utrolig viktige for et lokalsamfunn. Så derfor: hurra for alle ildsjelene på Frøya.
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Kongeparet til Frøya
Deres Majesteter Kongen og Dronningen besøkte Frøya
4. juni 2013. Besøket omfattet kommunene Frøya, Hitra,
Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.
På Frøya var havbrukseventyret og arbeidsinnvandring
den røde tråden. Kongeparet gikk i land på Nordskaget og
Innovamar, verdens største laksefabrikk, var arena for besøket. Etter velkomst med blomsterbarn og hornmusikk av
Sørburøy skolekorps m.fl., gikk Kongeparet gjennom folkemengden opp til martnadsplassen. Her fikk de møte bedrifter og gründere knyttet til havbruksnæringen, og fikk
også orientering om «Det blå innovasjonssenteret», som
skal bidra til å ta Frøya inn i framtida.
Ordfører Berit Flåmo understreket i sin velkomsttale Frøyas plass som havkommune og sentral aktør i utviklingen
av havnasjonen Norge. Kystbefolkningen har både naturgitte betingelser og innovasjonskraft. I sin tale trakk Kongen bl.a. fram virkeliggjøringen av havbrukseventyret, og
kommunens gode arbeid med integrering og inkludering.
Det kan gi utfordringer med folk fra mer enn 50 nasjoner.
Etter kulturinnslag var det omvisning i laksefabrikken Innovamar. Her ble det også anledning til å hilse på gründere
og nestorer, før omvising på det nye undervisningsfartøyet til Frøya videregående skole, «Fru Inger».
Om kvelden ble det arrangert en middag som oppsummerte den første dagen av besøket. Det hadde vært en vellykket dag.
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Økonomi

Drift 2013

Driftsregnskap - 2013 (hele tusen)			

Kommunens driftsinntekter og utgifter ekskl. renter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel.
Inntektstype
Brukerbetalinger
Salgs-/leieinntekter
Refusjoner
Rammetilskudd
Øvrige tilskudd/overføringer
Skatter
SUM:

Regnskap 12
11 706
32 698
58 044
112 863
5 141
123 237
343 689

%
3,4
9,5
16,9
32,8
1,5
35,9
100,0

Regnskap 13
13 941
35 316
97 027
123 770
1 912
121 978
393 944

Utgiftstype
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Varer/tjenester
Varer/tjenester/egenprod.
Overføringer
SUM:

Regnskap 12
173 183
36 889
52 349
19 098
27 407
308 926

%
56,1
11,9
16,9
6,2
8,9
100,0

Regnskap 13
183 283
42 790
59 140
23 075
32 091
340 379

Resultat:
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat (e. finans)
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforb (-)

Regnskap 12
-26 183 904
-25 548 720
10 467 945
-15 080 775

Avvik i kroner
-15 856 674
-16 882 171
26 926 339
10 044 168

Regnskap 13
-42 040 578
-42 430 891
37 394 284
-5 036 607

Lånegjeld i
mill. NOK.

Investeringer		
Tabellen nedenfor viser investeringer de siste 3 år og
hvordan investeringene er finansiert (hele tusen)

Brutto investeringsutgift
Utlån, aksjekjøp, avsetninger
Sum finansieringsbehov
Bruk av eksterne lån
Tilskudd og refusjoner
Egenkapital
Sum finansiering
Udekket finansiering
Udisp./overskudd i inv.rsk
Bto. inv.utgift i % av driftsinntekter
Egenkapital i % av finansbehov.

2009
44 421
19 569
-4 997
58 993
43 521
13 246
56 767
2 226
16
22

2010
58 046
11 830
-3 117
66 759
49 227
17 348
66 575
184
19
26

2011
71 526
16 274
-622
87 178
75 049
12 129
87 178
23
14

I følge fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye.
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2012
55 321
20 899
-3 280
72 940
59 817
14 867
74 684
-1 744
16
20

2013
247 940
64 899
-82 737
230 102
168 049
62 054
230 103
-0
63
27

Økonomi

Balanse 2013
Tall i hele tusen.
2011

2012

2013

455 977
8 585
37 817
10 153
308 544

497 744
9 528
48 373
10 216
340 948

725 958
10 570
74 076
16 574
360 552

30 630
8 935
123 185
45 323

39 246
8 972
133 235
121 936

39 935
793
145 967
131 500

1 029 149

1 210 198

1 505 926

-18 222
-13 907
-99 213
-22
-7 296
-89 393
-3 009

-21 834
-19 829
-98 339
-3 127
-15 081
-1 744
-99 490
-3 009

-25 295
-28 042
-107 347
-4 531
-5 037
-190 047
-3 009

-386 347
-363 229

-420 285
-462 560

-464 878
-597 086

-47 639
-872
-1 029 149

-63 792
-1 108
-1 210 198

-79 955
-700
-1 505 926

Eiendeler
Anleggsmidler:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler + pensjonsmidler 2002
Pensjonsmidler
Omløpsmidler:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse- og bankinnskudd
Materialbeholdninger
Sum eiendeler:
Egenkapital og gjeld
Egenkapital:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Regnskapsmessig merforbruk inv.regn.
Likviditetsreserve
Kapitalkonto
Endring regnskapsprinsipper drift
Gjeld
Langsiktig gjeld:
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Pensjonsforpliktelser
Andre lån (inkl. pensjonsforpliktelser 2002)
Kortsiktig gjeld:
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld:
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Frøya kommune på internett

HALTEN

FLESA

froya.kommune.no

https://www.facebook.com/pages/
Frøya-Kommune/236799186404212?fref=ts

SALØY

HORSØYENE

UTGIVER: Frøya kommune. Redaktør: Marit Wisløff Norborg. Design/førtrykk: Vinddang as, Mediehuset Hitra-Frøya www.vindfang.com. Foto: Ansatte i Frøya kommune, Siw Aina Strømøy og lokalavisa HITRA•FRØYA.

GIMSAN

ANSTEINEN
FINNVÆR FYR

NORDBUAN
KUNNA
LYNGØY
FROAN

Frøya kommune

SAUØY

7260 Sistranda • Tlf. 72 46 32 00 • Telefaks 72 46 32 01
postmottak@froya.kommune.no
www.froya.kommune.no

SØRBURØY

GJ

Æ

SI

RISØY
VÆRØY

N

G-

BO

GROGNA

GE

N

GJÆSINGEN

BOGØYVÆR
MAUSUNDVÆR

Fakta om Frøya kommune:
SULA

DEN

FJOR

SULS

NORDDYRØY

SVELLINGEN

SØRDYRØY
NESSET

UTTIAN

DYRVIK

SISTRANDA
FRØYHAVET

INNTIAN

FRØYA
MÅSØYVALEN

HAMARVIKA

NORDSKAGET
FLATVAL
DOLA
TITRAN

Frøyatunnelen
STORHALLAREN

RDEN

FRØYFJO

FRØYA
– Øyriket mot
storhavet

Folketall
01.01.14:
4.547
FROHAVET
Folkevekst:
41
Født:
48
Død:
50
Fødselsunderskudd:
-2
Netto innflytting:
48
Innflytting totalt:
260
Der av Innflytting fra utlandet: 119
Utflytting totalt:
212
Der av utflytting til utlandet: 38
Antall husstander:
1912
Landareal:
211 km2
Totalt oppdrettslokaliteter: 41
Fiskerimantall:
145

