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Innvandrere = problem

Lav yrkesdeltakelse
Mangler kvalifikasjoner
Trygdemisbruk
Holder seg for seg selv
Lærer ikke norsk 
Mer kriminelle
Lav valgdeltakelse
Muslimer



også:Ba innvandrere søke jobb - ingen ble kalt inn

– Truer velferdsmodellen
ganger så høy som for nordmenn (BLD, 2013).
Et problem er at innvandrerbarn faller ut av videregående skole i arbeidsledigheten 
blant innvandrere tre ganger så høy. Jeg er helt Kommentar fra VGs Shazia 
Sarwar:Må bli slutt på dobbeldiskriminering av innvandrermenn

- Hjelper ikke med fine formuleringer
sier Aarbakke.
Les også:Utdannet ingeniør - jobber som tolkb

– Kommer dårligst ut 
De er ingeniører, men kjører taxi og vasker hotellrom st
…ttørre

…tjener 240.000 mindre enn nordmenn



Innvandring betyr forskjellig for forskjellige steder

2016 Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre

Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre
Prosent av befolkningen

Oslo 214 213 32,5

Trondheim 25 846 13,7

Stjørdal 1 824 7,8

Båtsfjord 603 27,2

Gjennomsnitt Norge 16, 0



Og blir tatt i mot forskjellig

I alle regionene

• Overrepresentert
i manuelle yrker

• Overkvalifisert
• Forskjeller mellom regionene
• Forskjeller mellom kjønn 



Overrepresentert i manuelle yrker
Relativ forskjell i innvandreres og nordmenns yrkesfordeling på region. Nordmenn = 1. 



Barrierer
Skeptiske arbeidsgivere

Kompetansekrevende arbeidsmarked

Manglende kompetansekartlegging lokalt

Manglende språkundervisning til de som trenger det

Rekruttering utenfor region. 
• Eøs-avtalen, bemanningsbyråer, etniske nettverk 

Økt ledighet





Potensiale for hva?

Opprettholde befolkning
Bidrag til arbeidsstyrken
Bidrag til å opprettholde lokal service og tjenester
Skape og opprettholde virksomheter
Større sosialt mangfold



Potensiale? Krever oppmerksomhet

Individnivå Samfunnsnivå 



Gi retning! 
Forankre politisk og administrativt

Globalt Lokalt

Se sammenhenger
Hva betyr dette for oss – Hva er vårt handlingsrom?



Nye folkevalgte regioner –
rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 22 (2015-2016), Innst. 377 S (2015-2016) 

Vedtak 823
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med regionreformen styrke nytt 
regionalt folkevalgt nivås rolle i integreringsarbeidet i forbindelse med 
sysselsetting og utdanning/kompetanseheving, samt som bindeledd 
mot kommuner, næringsliv og frivillig sektor. 



Human kapital

Sosial 
kapital

Ressurser
Næringsgrunnlag

Teknologi
Offentlige og 

private bedrifter

Regional utvikling Integrering

Arbeid

Integrering  er en 
av de viktigste  
sakene i Norge nå, 
da må det 
organiseres der hvor 
de viktige 
beslutningene tas
Internasjonal koordinator, 
Notodden





Drammen kommune:

Mangfoldsarbeidet
forankret i bystyret

- strategiske planer
- handlingsplan
- inkludering i alle virksomheter



Anerkjennelse - nettverk



Slippe inn og slippe til 

Universell inkludering

- Likeverdige tjenester
- Bli sett og verdsatt som bruker og som kollega
- Få mulighet til å bidra og blomstre

- Ulike behov          ulik behandling              lik verdi 

Sarpsborg Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd 2016-2028



Skape egen arbeidsplass?

Gründerånd blant innvandrere
It-gründer Fabriece Sumuni

Hver femte nye gründer er innvandrer
- Nordmenn kommer gjerne fra gode økonomiske kår, sier 
tyrkisk skogründer

Mennesker med innvandrerbakgrunn lykkes ofte bedre som 
gründere enn etniske nordmenn



Fremover?

Regional-
politikk

Lokalsamfunns
-politikk

Bosettings-
og 

integrerings-
politikk

Nærings- og 
arbeids-

markeds-
politikk

Motivasjon

Muligheter

Barrierer

Utfordringer

OmdømmeAttraktivitet



Takk for meg!
Spørsmål?

www.nibr.no

https://distr


