
 

 

  

 

Innvandring – den nye distriktspolitikken   

 
 

 

Mangfold og sysselsetting – hva skal til for at innvandrere blir ?  

 Bodø 24.05.2012 



Motstrøms innvandring  



Nord-Norge sine utfordringer  

• Behov for flere innbyggere og bedre tilgang på arbeidskraft  

• Mister fremdeles innbyggere i alderen 20-40 år  

• Det globaliserte Nord-Norge trenger global kompetanse  



Uten innvandring ville mange kommuner hatt 
nedgang i folketallet i 2011 

• Arbeidsinnvandrere fra EØS området utgjør nesten 50 % av 
innvandrerne til Norge, familieinnvandrere utgjør i underkant 
av 30 % og personer som har fått opphold pga flukt  

 utgjør 12 %  

• De fleste arbeidsinnvandrere kommer fra Polen, Sverige, og 
Baltikum  

• Det er et stort overskudd av mannlige arbeidsinnvandrere, og 
dermed et stort potensiale for å få arbeidsinnvandrernes 
familie til å bosette seg i distriktskommuner 

 



SSB og NIBR (2008): «Attraktive lokalsamfunn blir stadig viktigere 
som bo- og flyttemotiv» 
 
 

 

Motiv for å bo – og for å flytte 

«Mens 
 jobb ofte er en grunn 

til å flytte til en 
distriktskommune, vil 

mange andre ting 
avgjøre om en blir 

boende» 



Distriktssenteret/Telemarksforskning (2012):  
«også for arbeidsinnvandrere finnes både attraktive og mindre 
attraktive kommuner» 
 
 

 

Suksessrike distriktskommuner 

«Flere av våre 
casekommuner har en 

aktiv holdning for å 
være en attraktiv bo 
og arbeidskommune 

for utenlandsk 
arbeidskraft» 



Fokuser på tilflytteren 





Likeverdige og samordnede tjenester for alle 
innvandrere 
  

    



Innvandrere bidrar til ny giv i organisasjonslivet 

 



Gode grep: Møt innvandrere mer åpent og aktivt! 

• Tydelige verdier koblet til kommunale målsettinger 

• Møteplasser med innvandrere (tilflyttere) og lokalbefolkning 

• Velkomstbrev og målrettet informasjon på kommunens 
hjemmesider 

• Lokal rådgivningstjeneste for alle tilflyttere  

• Kartlegge utdanning og arbeidserfaring hos 
arbeidsinnvandreres ektefeller 

• Fadderordning 

• Tilbud om gratis/rimelig språkkurs til alle 

• Informasjon om startlån, bostøtte og annen tilrettelegging for 
boligkjøp og leie av bolig  



Hva betyr dette? 

 Distriktssenteret vil utfordre både kommunene, offentlig 
sektor, frivillig sektor, og næringsliv til ta inn over seg at vi er 
en del av en globalisert virkelighet og at dette bildet  neppe vil 
endre seg. Dette må få følger for arbeidsmåter, 
representasjon og deltakelse i norske kommuner, frivillighet 
og næringsliv 



Takk for oppmerksomheten og lykke til med å 

inkludere alle!  

 
mona.handeland@kdu.no 

48168284 


