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Kommune: Vågå kommune 

Prosjektnavn: «Inkludering i Vågå» 

Prosjektleder: 

 

Prosjektkoordinator: Synnøve Vistekleiven  

Leder i 

styringsgruppen: 

Rådmann  

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Dag Arne Henriksen, Fylkesmannen i Oppland 

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? 

Vi skal utarbeide ein modell for inkludering av flyktningar og 

innvandrarar i Vågå kommune. Vi skal ha fokus på ressursane 

som finns i flyktningane og utvikle ein modell for offensiv og 
inkluderande mottakspolitikk. 

 

Vidare er mål for prosjektet:  

- At fleire av våre nye innbyggjarar blir buande i Vågå og blir 

inkludert.  

- At barn og unge opptil 30 år deltek i minst eit fritidstilbod i 

Vågå  

- Auka kompetanse på kulturmøte i befolkninga 

- Arenaer for å synleggjere gode døme og kulturen blir brakt inn 

i Vågå 

- Barn og unge som trivst i skulen og på fritida, og som tek vare 

på kvarandre uansett hudfarge og kulturbakgrunn 

- Auka kompetanse hjå foreldre og tilsette på kulturmøte og 

inkludering 

 

I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå 

sine mål:  

Vi har utarbeid ei ramme for modell med målsetting å lage ein  

heilskapleg plan som skal sikre godt mottak og inkludering i alle ledd.  
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Vidare har vi utarbeidd ein tiltaksplan for prosjektperioda, og i tillegg 

har vi ei rekke forslag og tiltak i prosess. Det første målet i punktlista 

over, om at våre nye innbyggjarar blir buande i Vågå og blir inkludert 
vil vere eit resultat av prosjektet.  

Prosjektet vil i løpet av første halvår 2014 starte arbeidet med å forme 
innhald i modellen. Den blir omfattande og skal gjelde alt frå oppvekst, 

fritid, kvalifisering til arbeid, arbeid/sysselsetting, helse, informasjon, 

haldning og fleirkulturell kompetanse med vidare.  

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Flyktningar med særleg vekt på barn og unge frå 0-18 år. 

 

Når prosjektet frem til disse:  

Prosjektet vil engasjere ein bosatt flyktning som ressursperson inn i 

prosjektgruppa sitt arbeid. Ikkje som fast medlem, men ved behov.   

 

Prosjektet har sidan oppstart i november 2013 hatt hovedfokus på barn 
og unge. Kommunen (flyktningtenesta) har som målsetting at alle barn 

og unge skal delta i minst ein fritidsaktivitet. Vi har i stor grad lykkes 

med dette, men prosjektet vil arbeide for at befolkningen kan ta eit 
større ansvar for at barn med minoritetsbakgrunn blir med og vil halde 

fram med organisert fritidstilbud. Vi er i dialog med lag /foreiningar og 

foreldre, og vi håper å sjå resultat av dette i løpet av prosjektperioda.  

 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Tiltak som er under arbeid per april 2014:  

- Oppretta fleirkulturelt teater for kvinner. Førestilling på FN-
dagen 2014. 

- Det vil bli gjennomført aktiv sommarferie i veke 27- 2014. 

- Fadderordning for barn og unge 6-18 år, med oppstart hausten 

2014. 

- Oppretting av internasjonalt råd. Vil bli politisk behandla i 
mai/juni 2014.  

- Foreldremøte med tema sosial inkludering hausten 2014. I 
samarbeid med NAV. 

- Rutine for mottak av minoritetsspråklege i barnehage og skule.  

- Buveileder, brosjyre og vurdere bruk av frivillige som 

buveiledere.  

- Diverse kompetanse og informasjonstiltak skjer fortløpende, 

og rettet både mot befolkning og ansatte i kommunen.  

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan 

b) Forsinket pga. at prosjektkoordinator vart tilsett i november 
2013.  

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.X 

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) 

 

 

Prosjektgruppa består i tillegg til prosjektkoordinator, av næringssjef, 
dagleg leiar frivilligsentral og flyktningskonsulent. Prosjektet legg opp 

til eit tett samarbeid med foreldre, frivillige lag/organisasjonar, 
næringsliv og alle sektorer i kommunen. Den fyrste delen av 

prosjektperioda har vore brukt på å forankre prosjektet lokalt, politisk 

og administrativt. Vi har utarbeid ein tiltaksplan basert på målsetting 

for prosjektet og utfordringar. Vidare har vi kartlagt etablerte tiltak 
som fremmer inkludering, til dømes oppsummering gjort av 

Kompetansesenteret for distriksutvikling og på IMDI sine heimesider.  

 

Ved oppstart la vi vekt på å bygge vidare på etablerte og gode tiltak, og 
at vi må syte for å få desse inn i etablerte og faste rammar.  

Hovudutvalet for oppvekst, kultur og oppvekst som består av 
folkevalte er referansegruppe og vil bli nytta gjennom heile prosessen.  

 

Prosjektet har vore omtala i media, i tillegg vil vi legge opp til å nå 
innbyggjarane ved å opprette ny temaside på heimesida vår. Det er 

planlagt ei eiga side på intranett for tilsette, til dømes bruk av tolk og 
anna praktisk informasjon. Kommunen vil legge særleg vekt på 

foreldre. Inkludering og haldningsarbeid vil bli lagt inn som eige tema 

på «foreldreskulen», som er eit tiltak for foreldre som har born som 

byrjer i 1.klasse. 

 

For å nå måla i prosjektet vil vi i hovudsak utarbeide rutiner og system 

for heilskapleg og offensiv inkludering av innbyggjarar med 
minoritetsbakgrunn.  Vi har planlagt og igangsatt ei rekke tiltak som 

går konkret på målsettinga og målgruppa for prosjektet.  

 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

KRD har vurdert at dette prosjektet har lokalt og regionalt nedslagsfelt. 
Vår modell for offensiv og inkluderande mottakspolitikk vil ha 

regional overføringsverdi.  

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Ingen så langt. Planlagt lokal fagdag med IMDI 24.4.14.  

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Rekneskap 2013:  

Diverse gjennomføringstiltak/aktivitetar: 0 

Frikjøp friviljuge og andre: 0 

Informasjonstiltak mot målgruppa og samarbeidspart: 0 

kompetanseheving tverrfagleg: 0 

Prosjektkoordinator: 40 656,-  

 

Per 26.03.2014:  

Diverse gjennomføringstiltak/aktivitetar: 0 

Frikjøp friviljuge og andre: 0 



Informasjonstiltak mot målgruppa og samarbeidspart: 0 

kompetanseheving tverrfagleg: 0 

Prosjektkoordinator: 65 023,-  

TOTALT 105 679,-  

 

Eigenfinansiering hittil i perioda: 69 503,-  

 

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 X 

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) 

Innhald i modellen og tiltak i prosjektet har som intensjon å bli 
implementert i ordinær drift. Vi har fokus på at kommunen i 

prosjektperioda skal få etablert eit godt system, , som sikrer godt 

mottak og inkludering av innbyggjarar med minoritetsbakgrunn.  

 

Ein viktig del av prosjektet er å motivere og få tiltaka godt forankra i 
organisasjonen. Samt å auke den fleirkulturelle kompetanse blant 

tilsette.  

 

Kommunen vurderer å opprette eit internasjonalt råd beståande av 
innbyggjarar med minoritetsbakgrunn og politikar. Eventuelt andre 
relevanta partar. Fleira byer i Norge har slike råd med god erfaring. Eit 

slik råd vil sette fokus på inkludering i Vågå, med ansvar og 

involvering av lokalpolitikarar. Hovudmålsettinga er at innbyggjarar 

med minoritetsbakgrunn skal kunne medverke, ha innflytelse og styrke 
dialog med kommunen. Rådet vil vere med å bidra til at tiltak i 

modellen blir gjennomført.  

 

Modellen med tiltaksplan må bli revidert jamnleg, til dømes annakvart 
år. Og vi ser for oss at internasjonalt råd vil ha som oppgåve å vere 

høyringsinstans, samt evaluere gjennomførte tiltak og gje innspel til 

nye.   

 

 
 


