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Forankring av 
prosjektet (flere 
kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe 
c)    Samarbeid med andre aktører lokalt og regionalt 

Mål og eventuelle 
delmål med 
prosjektet. I hvilken 
grad har prosjektet 
nådd eller er 
prosjektet på vei til å 
nå sine mål? 

 Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle en ”beste praksis” for 

rekruttering, mottak, oppfølging og integrering av arbeidstakere til 

distriktskommuner. 

Dette innebærer uttesting av ulike metoder og verktøy under ulike forhold og 

rammebetingelser. Disse skal beskrives gjennom ”roadmaps” eller manualer 

som presenterer metoder, prosedyrer og verktøy. 

Noen av effektene som prosjektet kan bidra til er: 

 Styrke bevissthet og fokus ifm planlegging på fylke- og kommunalt nivå 
mht utfordringene og mulighetene som de nye arbeidsmarkedene gir 

 Styrke tilgangen til riktig arbeidskraft og kompetanse til næringslivet og 
offentlige aktører 

 Redusere sosiale problemer og styrke livskvaliteten til 
arbeidsinnvandrere 

 Utvikle utdannings- og kursprogrammer som styrker lokalsamfunnenes 
kompetanse ifht arbeidsinnvandring og integrering 

 Styrke lokalsamfunnenes omdømme og attraktivitet 

 

Målgrupper for 
prosjektet, når 
prosjektet frem til 
disse? 

Deltakende kommuner og næringslivet i kommunene 
Arbeidsinnvandrere 
Frivillige lag og organisasjoner 
Fylkeskommunen 

 

Resultat som er 
oppnådd i form av 
aktiviteter eller tiltak 

Språkopplæring fremstår som det viktigste inkluderingstiltaket overfor 
arbeidsinnvandrere, og det er her en stor utfordring at de faller utenfor de 
tiltak som f.eks en flyktning eller en familiegjenforent har rett til. 
Dette er en sak det bør settes fokus på. 



 
Det gjennomførte samfunnskurset i pilotkommunen Frøya viser behovet for 
informasjon til arbeidsinnvandrere om hvordan det norske samfunnet er bygd 
opp og fungerer. 
Her kan nevnes informasjon som ble gitt fra Tollvesenet, politi, IMDI, NAV, 
frivillige lag og organisasjoner 
Det kan dessuten påpekes at norskkunnskapene til de som deltok på kurset 
ble betydelig bedre i løpet av kursperioden. 
 

Vurdering av 
fremdrift i forhold til 
opprinnelig plan 

Følger opprinnelig plan b) forsinket 

Oppstarten av prosjektet ble en del forsinket da det i pilotkommunen Frøya 

var en del utfordringer med å finne den kommunale ressursen som 

prosjektleder og den interne organiseringen av prosjektet. 

Dette innebar at prosjektet først kom i gang med et forankringsmøte på Frøya 

i januar 2012, samt at de to prosjektlederne som nå er engasjert i prosjektet 

kom i gang med arbeidet i april 2012. 

Vi ønsker derfor å forlenge prosjektperioden inn i 2014. 

 

Oppnådde resultater a) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. 

Hvor geografisk 
konsentrert har 
prosjektet hatt/vil ha 
effekt?  Effekten kommer i hele fylket (omtrent) 

Kort beskrivelse av 
metodikk i prosjektet 

Intervju 
Kurs 
 

Overføringsverdi for 
eksempel til andre 
lokalsamfunn 

Overføringsverdien fra prosjektet vurderes som høy overfor de andre 
kommunene i Kysten er klar, og erfaringene fra prosjektet vil være av 
interesse i andre kommuner som har utfordringer med arbeidsinnvandring, 
samt for ulike miljøer hvor slike problemstillinger er aktuelle. 
 

Ekstern 
kommunikasjon og 
deltakelse på 
samlinger med 
utgangspunkt i 
prosjektet 

Orientering om prosjektet til formannskap og kommunestyrer i de 11 
kommunene som er med i Kysten er klar 
Informasjon om prosjektet på hjemmesiden til Kysten er klar: 
http://www.kystenerklar.no/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=149&Itemid=158  
Presentasjon av prosjektet på ulike seminar: 

- «Sett sjøbein»-konferansen 2013 
- Konferansen «Mangfold gir muligheter» 

Hvilke målsettinger i 
distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet inn 
under 

a) Stabilisere eller øke befolkningen 
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 
h)    Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 
lokaliseringssted for bedrifter  

Gi en kort omtale av 
hvordan arbeidet er 
tenkt videreført etter 

 Vil først være aktuelt å vurdere på et senere tidspunkt. 

En regner imidlertid med at enkelttiltak som er testet ut i prosjektet vil bli 

http://www.kystenerklar.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=149&Itemid=158
http://www.kystenerklar.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=149&Itemid=158


prosjektets slutt 
(maks 250 ord) 

videreført av ulike aktører og kunne stå som viktige inkluderingstiltak, etter at 
prosjektet er avsluttet. 
 

 

 


