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Kommune: Haram Kommune 

Prosjektnavn: “Integrering i Haram” 

Prosjektleder: 

 

Therese Breen Brudevoll. 

Leder i 

styringsgruppen: 

Guttorm Ulla 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Anita Steinbru, Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonaltX 

 

Styringsgruppe: Representanter fra kommune og næringsliv. 

Referansegruppe: Styret i Haram Næring og Innovasjonsstudio. 

Ressursgruppe: Representanter fra målgruppen. 

 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovedmål:  

Haram kommune skal utvikle et bærekraftig program for å ta 

mot og integrere innvandrere, slik at de bli deltakere i arbeidsliv 

og lokalsamfunn. 

Delmål: 

Med utgangspunkti fire fokusområder har prosjektet satt 

følgende delmål:  

Delmål 1: Felles plattform: 

Sette i gang prosesser som skal bidra til felles forståelse for 
integreringsarbeidet i Haram. 

 

Delmål 2: Informasjon: 

Utvikle tilgjengelig, praktisk og konkret informasjon til tilflyttere 
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i Haram. 

 

Delmål 3: Språk: 

Ta initiativ til samarbeid om videreføring og utvikling av tiltak 

som skal gi innvandrere økte ferdigheter innen det norske 

språket. 

Delmål 4: Deltakelse i lokalsamfunnet: 

Prøve ut og følge opp tiltak som kan bidra til aktive deltakere i 

lokalsamfunnet. 

 

Handlingsmål: 

For å nå det overordnede målet skal prosjektet ta i bruk følgende 

virkemidler og ha som mål å være: 

Kunnskapsbasert: Prosjektet skal ta i bruk og formidle 

kunnskap om integrering som begrep og fenomen. 

 

Samarbeidrettet: Prosjektet skal invitere til samarbeid med 

aktuelle interessenter i kommune, næringsliv, lag og 

organisasjoner og andre kommuner.  

 

Handlingsorientert: Prosjektet skal kartlegge, ta del i, følge opp 

og initiere ulike tiltak knyttet til målgruppen i prosjektet. 

 

Resultatorientert: Prosjektet skal bidra til å synliggjøre tiltak og 

handlinger gjennom dokumentasjon og resultat. Undervegs i 

prosjektet skal en ha fokus på muligheten for videreføring av 

aktuelle tiltak etter prosjektets slutt. 

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Målgruppe: 

Hovedmålgruppen for prosjektet er arbeidsinnvandrere og 

familien deres. De fleste mål og tiltak i prosjektet vil likevel 
være aktuelle for alle tilflyttere til Haram kommune. 

  

Det er satt ned en ressursgruppe i prosjektet: Denne gruppen 

består av personer som har innvandrerbakgrunn. Formålet med 

ressursgruppen er at denne kan gi råd og innspill til 

prosjektgruppa i ulike faser i prosjektet. Første møte i 
ressursgruppa skal være den 6. mai 2014. 

 

Med utgangspunkt i tiltaksplanen vil tiltakene nå frem til 

målgruppen i direkte og indirekte grad. Tiltak som er direkte 

knyttet til målgruppen er f.eks gjennom pilotprosjekt med 



leksekurs for foresatte med innvandrerbakgrunn. Dette er vurdert 

til å ha positiv effekt.  

Videre er det forventet at arbeidsrettet språkkurs og 

innføringsklasse vil ha effekt, og at en vil nå frem til målgruppen 

i prosjektet.  

 

Utover dette vil det i tiltaket om utvikling av kommunikasjon- og 

informasjonsstrategi bli gjennomført en behovsanalyse fra 

målgruppen. 

 

 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Planperioden i prosjektet er nå ferdig og vi har kommet godt i gang 
med noen av tiltakene:  

 Kunnskap og faktabasert frokostseminar ble gjennomført med 

god oppslutning. Dette er ett av totalt fire planlagte seminarer i 

prosjektperioden. 

 Leksekurs for foresatte er godt i gang og skal evalueres og 

justeres i løpet av april. Videreføres i skoleåret 2014/2015. 

 Grundercamp skal avholdes i løpet av uke 15. 

 Arbeid med kommunikasjonsstrategi og informasjonsarbeid er 

godt i gang. 

 Språkkurs for arbeidsinnvandrere er planlagt og invitasjoner til 

næringsliv og kommuner sendes ut medio april. 
Gjennomføring av første kurs er planlagt i perioden september 

– desember 2014. 

 Felles fagdag for grunnskolene er planlagt og skal 
gjennomføres den 13.08.14. Invitasjon er også sendt ut til 

Sunnmøre regionråd. Påmelding sendes ut medio april. 

 Godt i gang med avklaring og avgrensing av tiltak innen 
informasjon- og kommunikasjonsstrategi.  

 

 

 

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

Den 10.07.13 fikk prosjektet tilsagn om tilskudd basert innsendt 
søknad fra Haram kommune. Prosjektleder ble ansatt fra midten av 

november 2013, og har frem til i dag utarbeidet prosjektplan, budsjett 
og tiltaksplan. Det har også vært fokus på å kartlegge tiltak, forankre 

prosjektet på flere nivå (internt og eksternt) og etablere samarbeid med 

disse. 

 

Med utgangspunkt i “Tidsplan” i søknad til prosjektet, er det utarbeidet 
fremdriftsplan. Planprosessen i prosjektet er nå ferdig og vi har 

kommet i gang med noen av de oppsatte tiltakene i prosjektet både i 
tråd med tidsplanen i søknaden og fremdriftsplan i prosjektet. 

 

 

Oppnådde 
a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen 



resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

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 X 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Prosjektet tar utgangspunkt i et hovedmål som avgrenses til 4 delmål.  

Delmålene skal utforskes, prøves ut og vurderes gjennom tiltak i 

tiltaksplan. 

Prosjektet er tidsavgrenset og er aktivt i perioden 10.07.13 – 31.12.15 

Prosjektet blir planlagt og gjennomført i samarbeid flere interessenter 

og er organisert med styringsgruppe og referansegruppe og 

gjennomføres i tråd med fremdriftsplan og milepælsplan. 

Prosjektet skal belyse tema med utgangspunkt i faktabasert kunnskap 

som utgangspunkt for tilnærminger og løsninger.  

Arbeidsprosessen krever innhenting, gjennomarbeiding og vurdering 

av informasjon, og prosessen innbyr til forskjellige arbeidsmåter. 

Status på tiltak vurderes undervegs i prosessen.  

Prosjektet har lokal tilknytning, men er “delingsvillig”. Det er 

tverrfaglig og krever kunnskap og innsikt på ulike fagområder. Det er 

derfor lagt opp til tett samarbeid med ulike fagmiljø i kommune, 

næringsliv, fylkeskommune og i forskningsmiljø. 

Prosjektet resulterer i et flere “produkt” eller tiltak, dvs erfaringer og 

resultater som kan formidles overføres til andre.  

Prosjektet blir vurdert i en sluttrapport som vil synliggjøre hva 

prosjektet har lykkes med, videreføring av tiltak og eventuelt forslag 

om hva det kan jobbes videre med. 

Viser for øvrig til vedlagt prosjektplan, tiltaksplan og fremdriftsplan. 

Overføringsverdi 
for eksempel til 
andre lokalsamfunn 

 Synliggjøring av prosjektet. 

 Erfaringsutveksling på samlinger. 

 Presentasjon av prosjektet. 

 Samarbeid med næringsliv. 

 Samarbeid med andre.  

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

03.06.13: Presentasjon på Gardemoen. 

06.11.13: Bolystsamling, Håholmen. 

28.01.14: Plannettverkssamling  

19.02.14: Presentasjon av prosjektet, Sunndal. 

03.03.14: Placementseminar 



 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Tittel 2013 Resultat 2014 Hittil i år 

Følgeforskning 38 000 0 76 000 0 

Kostnad til utstyr, 
møte, arrangement, 
leie av lokale. 

38 000 45,575 76 000 12 766 

Leie av kompetanse, 
kompetanseutvikling 

20 000  70 000  

Lønnskostnader inkl 
sosiale kostnader 

170 000 112 000 700 000 155,600 

Samarbeidspartnere 
bruk av tid. 

114 000 63 300 228 000 51 900 

Tidsbruk egenandel 228 000 330 300 456 000 117 900 

     
 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 
kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningenX 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer X 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X 

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) 

Med utgangspunkt i hovedmålet i prosjektet har styringsgruppen 

definert begrepet “bærekraftig program”  til å handle om et 

system som skal leve videre etter at prosjektet er ferdig. Et 

program eller system som utvikler seg, og har en livsløpstanke. 

Et bærekraftig program skal også være et system som er synlig 

og som formidler en retning i integreringsarbeidet på systemnivå 

i kommunen. 

 

Med utgangspunkt i dette er et av handlingsmålene at prosjektet 

skal ha fokus på synliggjøring av tiltak og handlinger gjennom 

dokumentasjon og resultat. Undervegs i prosjektet skal en til enhver tid 

ha fokus på muligheten for videreføring  etter prosjektets slutt. 

 

Et av resultatmålene i prosjektet er:  

 

Prosjektet skal bidra til å synliggjøre tiltak og 

handlinger gjennom dokumentasjon og resultat. 

Undervegs i prosjektet skal en ha fokus på muligheten 

for videreføring av aktuelle tiltak etter prosj 

 

 

 

 


