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Dato: 24.04.15  

  

  

 

Kommune: Midtre Gauldal kommune 

Prosjektnavn: Bolyst/Inkluderingsprosjektet 

Prosjektleder: 

 

Mette Goa Hugdal, 50% 

Leder i 

styringsgruppen: 

Gunn Bergmann, skolefaglig rådgiver, Midtre Gauldal kommune 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Mari Grut 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovedmål: Skape stedstilhørighet til Midtre Gauldal kommune for 
innvandrere slik at de blir godt integrert og bosetter seg permanent i 

kommunen.  

 

Delmål:  

 Innvandrere skal bli inkludert og aktive deltakere i ordinære 

fritidstilbud, idrettslag, frivillige lag og foreninger i kommunen  

 Innvandrerungdom skal få kjennskap til norske 

samfunnsforhold, få praktisk og konkret kjennskap til 

kommunen og få gode opplevelser som kan bidra til å skape 
stedstilhørighet 

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Flerspråklige innflyttere; flyktninger og arbeidsinnvandrere.  

Ja, flere av tiltakene er direkte rettet mot målgruppa, se vedlagt 
prosjektplan 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Se vedlagt prosjektplan 

-Etablering av Internasjonalt råd til behandling i kommunestyret 

enstemmig vedtatt i formannskapet 13. april, skal opp i kommunestyret 
27. april. 

11. mai: Orientering om Barnas INN i Trondheim kommune med tanke 
på etablering av et lignende system her i kommunen med tanke på 

systematisk arbeid for å inkludere flerspråklige barn og unge i 

fritidsaktiviteter så raskt som mulig 
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- Språkhjørnet, (lavterskel, drop-in tilbud) annenhver uke på 
biblioteket siden oktober 2014 med 1-5 voksne deltakere fra ulike land.  

-Tur med ordføreren avvikles 19. mai som en arena med tanke på at 
folk med ulik bakgrunn kan treffes og bli kjent i tillegg til at nye 

innbyggere får kjennskap til aktuelle turmål i nærmiljøet 

-Språkkafè 27. mai der temaet er frivillighet i Norge med tanke på å 
gjøre flerspråklige innflyttere kjent med noe av det som finnes av 

frivillige organisasjoner og fritidstilbud, blant annet Røde Kors, 
Norske kvinners sanitetsforening og kommunens kulturskole, i tillegg 

til at noen tilflyttere deler av sine erfaringer fra deltakelse i frivillige 

lag og organisasjoner 

- I gang med å etablere ei gruppe med frivillige oversettere tilknyttet 
Frivilligsentralen med tanke på å oversette informasjon om aktuelle 
arrangementer for å legge dette ut på Facebook og kommunens 

heimeside.  

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan x. Etter noe forsinkelse i starten pga. 
forsinket tilsetting av prosjektleder, følger nå prosjektet 

oppsatt plan 

b) Forsinket pga.  

c) Det er foretatt følgende justering 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt x 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller 
utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Prosjektleder utarbeidet en detaljert prosjektplan, se vedlegg, på 

bakgrunn av NIBR- rapporten ‘Derfor blir vi her’ med sine 15 gode 
grep for en mer helhetlig satsning på inkludering. Planen 

operasjonaliserer ut fra disse 15 grepene delmål, aktiviteter, 

samarbeidspartnere, indikatorer og status.  

Planen ble sendt ut på høring med frist januar 2015 og revidert ut fra 

innspill fra samarbeidspartnere og styringsgruppa.  

Underveis justerer og reviderer en så de ulike aktiviteter og/eller 
tidsplan ut fra samarbeidspartnernes ressurser og uforutsette hendelser 

som måtte dukke opp. Målet er å oppnå lokalt eierskap til målet for 

prosjektet og bærekraft i de enkelte aktivitetene. Prosjektleder forsøker 

derfor å tilpasse tiltakene til allerede eksisterende aktiviteter i regi av 
f.eks. Frivilligsentralen, samtidig som en prøver ut nye tiltak og 

implementerer aktiviteter som har vist seg å gi ønskede resultater i 

andre kommuner; f.eks. Internasjonalt råd, (Tynset og Vågå), 
lavterskel språkkafè, (flere kommuner) og Barnas INN, (Trondheim 

kommune).  Det er forsøkt lag til rette for samarbeid med mange ulike 

lag og foreninger, kommunale avdelinger og andre instanser for å 

jobbe på ulike nivå både når det gjelder de flerspråklige og etniske 
nordmenn på individ-, gruppe- og systemnivå. 



Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Vi har lært mye av andre kommuner, og vi ser derfor også for oss at 
andre kommuner kan lære av våre tiltak og erfaringer. Det er derfor 

viktig å delta på arenaer for erfaringsutveksling 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

 Fagdag om mottak og inkludering, Hitra og Frøya i regi av 
Kysten er klar 23. september 2014 

 ‘Fløttardagsmøte’, Skaun kommune 14. oktober 2014 

 Fagsamling om innvandring og inkludering, Frøya, 20. og 21. 
oktober 2014 

 Tur til Tynset kommune; møte med flerkulturell koordinator, 
norskopplæringen, ordfører, Internasjonalt råd m.fl. 6. 

november 2014 

 Kurs i migrasjon og helse 14. november 2014 ved 

Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital 

 POLISH COMMUNITY in NORWAY, Oslo 20. November, 
Forskningsparken 

 Tur til Vågå kommune; deltakelse på oppstartsmøtet for 
Internasjonalt råd 11. mars 2015 

 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 
inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 
og formalkompetanse) for målgruppen X 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 
og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 
eller lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
reisemål? 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Prosjektleder og styringsgruppe jobber nå for å få til en koordinator- 
stilling på fast basis, 30 %, knyttet til Kultur, fritid og 
voksenopplæringsavdelingen i kommunen. Denne avdelingen har i 

utgangspunktet ansvar for mye av det som prosjektet jobber for ut fra 

basisdokumenter som Kommunedelplan og Strategiplan for bosetting 

og integrering av innvandrere.  

Målet er å få til en overlapping med prosjektperioden slik at 

koordinator vil ha god kjennskap til fokus, mål og aktiviteter i 
prosjektet slik at dette følges opp videre på fast basis. Denne stillingen 

tenkes å romme bl.a. en ressurs inn mot Internasjonalt råd i tillegg til å 



være den i kommuneapparatet som særlig følger med på og er en 

ressurs for andre med tanke på å nå det langvarige målet om 

stedstilhørighet, trivsel og bolyst for kommunens flerspråklige 
innbyggere.   

 

 


