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Utenlandsk arbeidskraft og lokal samfunnsutvikling 

v/prosjektleder Gunhild Dahle, Frøya, 20. oktober 2014 



1/3 del av kommunene i fylket 
    involvert i tilflytting- og 

inkluderingsprosjekt (2011-2014) 
 



Noen eksempel fra Møre og Romsdal 

•  Levekårsprosjektet i Kristiansund, fokus på barn og unge 
•  Integrering Haram  
•  Sesongarbeidere i Stordal, Nordal og Stranda 
•  Integrering av innvandrere i Sunndal og Surnadal 
•  Inkludering og integrering av arbeidsinnvandrere i Herøy 

og Ulstein 
•  God integrering – ei bærekraftig samfunnsutvikling i 

Vestnes 



Suksessfaktorer 
Kommunen i førersetet for samfunnsutvikling 
•  Klare mål, «vilje og handlekraft»,  rådmannens innstilling og 

involvering 
 
Forankring av prosjektplan  
•  Kommuneplanens samfunnsdel, delplaner, kommunestyrevedtak 
 
Prosjektorganisering og framdrift 
•  Rådmannen i styringsgruppa 
•  Rapportering til rådmannen/kommunestyret når milepæler er nådd 
•  Ressurser i styringsgruppe/arbeidsgruppe som støtter prosjektleder 
 
Relevant kunnskapsgrunnlag 
•  Forskning kan bidra til å gi prosjektet tyngde og interesse 
 



 
Fylkeskommunen «Ein tydeleg medspelar» 

 
•  Tidlig og tett dialog om prosjektplaner  
•  Bruke tid på grundig samfunnsanalyse, tydelige mål og 

virkemiddel 
•  Være tydelig på sammenhengen mellom plan og 

utvikling 
•  Fylkeskommunen tilbyr samordna tjenester og 

oppfølging fra FK/FM  
•  Resultatfokus, hva prosjektet skal føre frem til 
 



Fokusområde 5:  
Det internasjonale Vestnes 

Mål: 
•  1. Arbeid er viktigast. Vestnes kommune skal derfor ha eit godt 

samarbeid med næringslivet for å lykkast med å få busette 
flyktningar i arbeid. 

•  2. Vestnes kommune skal vere ein attraktiv plass å bu for alle, og 
ein stad med trivsel og engasjement. 

•  3. Vestnes kommune skal arbeide for å jamne ut sosiale ulikheter 
med omsyn til deltaking i fritid- og kulturtilbod. 

•  4. Vestnes kommune skal jobbe heilskapleg for å sikre ei god 
integrering av alle innbyggjarane i kommunen. Kommunen skal i 
dette arbeidet spele på lag med næringslivet. 

•  5. Opplæring i norsk språk, kultur og samfunn er det mest effektive 
tiltaket for god intergrering 

•  6. Kultur, frivillige og folkehelsearbeidet er andre sentrale 
verkemiddel i dette arbeidet. 



 
 

Resultat av prosjekt: 
 
 Kommunen skal oppleves som et positivt sted for alle 

innbyggere. 
  
1.  Mangfoldsperspektiv ivaretatt i kommuneplanens samfunnsdel  
 
2.    Kommunale tjenester er tilpasset kommunens 

 befolkningssammensetning, kjønn, alder, kultur, etnisk bakgrunn 
 etc. 

 
3.  Positive holdninger til innvandrere, ser på de som ressurser i 

 lokalsamfunnet. 


