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Søknad

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak

Støtteordning Bolyst 2013

Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Kort beskrivelse

Midtre Gauldal kommune søker om bo-lystmidler som skal bidra til å skape stedstilhørighet for

innvandrere (flyktninger og arbeidsinnvandrere) i Midtre Gauldal kommune for å sikre varig

bosetting.

 

Prosjektet skal ha alle innvandrere som målgruppe, men med et spesielt fokus på ungdom og 

flyktninger.

Prosjektbeskrivelse

Rapporten ”Derfor blir vi her” – innvandrere i Distrikts-Norge (IMDI/Disktrikssenteret 2012) er et

godt utgangspunkt for kommunen i arbeidet med bedre integrering for å sikre varig bosetting.

Rapporten viser til flere ”pull og stay-faktorer” som er avgjørende i forhold til om innvandrere trives

og blir boende.

 

Viktige stayfaktorer som blir trukket frem som avgjørende for integrering og trivsel er at

innvandrerne blir sett og verdsatt i lokalmiljøet. Rapporten sier videre at hvis kommunen ønsker at

innvandrerne skal velge å bli boende, blir oppgaven å skape stedstilhørighet. Selv om innvandrerne

har arbeid viser rapporten at en del likevel velger å flytte videre fra kommunen grunnet manglende

sosialt nettverk.

 

 

Vår utfordring blir hvordan vi kan sikre at innvandrere blir verdsatt og en viktig del av

lokalsamfunnet,  får gode sosiale nettverk, blir aktive deltakere på fritida og får stedstilhørighet til

Midtre Gauldal kommune.

 

Prosjektet skal bidra til å inkludere innvandrere på andre samfunnsarenaer enn arbeidslivet som

deltakelse i fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger. En god og aktiv fritid er en viktig faktor for at

innvandrere skal bli inkludert og boende i kommunen, men mange trenger ekstra hjelp og støtte for å

bli en aktiv deltaker på fritida. Prosjektet tar sikte på å gi innvandrere praktisk bistand til å bli kjent

med kommunens tilbud og være en tilrettelegger for en aktiv fritid.

 

Gjennom prosjektet ønsker Midtre Gauldal å hjelpe denne gruppen med å bygge nettverk og skape

stedstilhørighet. Det kan også være aktuelt å se på andre «stay-faktorer» hentet fra rapporten

«Derfor blir vi her».

 

Som følge av den kraftige økningen i antallet innvandrere er det kommet en stor gruppe barn og
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ungdom til kommunen. En god start på skolegangen er viktig med tanke på integrering og inkludering

i lokalmiljøet. Kommunen har etablert mottaksklasse for elever fra 1.-10.trinn, men vil også sette i

gang en klasse for elever i ungdomstrinnsalder og eldre. Innvandrerungdom som kommer til

kommunen i tenårene kan være en utfordrende gruppe med tanke på integrering. De er i en sårbar

alder, er ofte negative til at de har flyttet fra hjemlandet og vanskelig å få med på fritidsaktiviteter

sammen norske ungdommer.

Kommunen ønsker gjennom prosjektet å jobbe for å skape stedstilhørighet til Midtre Gauldal

kommune for ungdommene gjennom å gi de gode opplevelser, praktisk og konkret kjennskap til

kommunen.

Ungdommers trivsel og tilhørighet er en viktig faktor for at familier skal bli boende, og god 

integrering kan bidra til at ungdommene blir boende i kommunen i voksen alder.   

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Midtre Gauldal kommune Rådhuset
7290 STØREN

-

Kontakt- 
person 

Toril Grøtte Rådhuset
7290  STØREN

-

Prosjekt- 
leder

Toril Grøtte Rådhuset
7290  STØREN

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Midtre Gauldal kommune har de siste årene hatt en kraftig økning i antall innvandrere.

 

Antall bosatte innvandrere, kilde SSB tabell 07110

 

Pr. 01.01    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012

 

1648 Midtre Gauldal     114    168    208    241    326    388    384    522

 

Pr. 01.01.12 var det 522 bosatte innvandrere av en totalbefolkning på 6153, noe som utgjør 8,5% av

befolkningen.

 

Midtre Gauldal kommune har periodevis bosatt flyktninger. Mange flyktninger bosatt før 2006 har

flyttet fra kommunen. I perioden 2009 – 2011 ble det bosatt 18 flyktninger. Pr i dag har kommunen

vedtak om å bosette 40 flyktninger i perioden 2012 – 2015. For pr flyktning som bosettes kan det

ifølge UDI forventes 0,6 familiegjenforente i snitt. Dette vil føre til en forholdsvis kraftig økning i

andel flyktninger i kommunen. Pr i dag bor det om lag 40 personer i kommunen som er bosatt her
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som flyktninger siden 2006, og kommunen ønsker å iverksette tiltak for å sikre at disse trives.

Sammenlignet med andre kommuner i regionen er andel arbeidsinnvandrere prosentvis langt høyere

i Midtre Gauldal enn i andre kommuner. Hovedgruppen arbeidsinnvandrere kommer fra Øst-Europa

og er tilknyttet Norsk kylling eller i bedrifter i tilknytning til denne.

Den kraftige økningen i innvandringen bidrar til at folketallet i kommunen har vært økende de siste

årene. Økningen i antall innvandrere fører til store utfordringer for kommunale tjenesteområder,

spesielt med tanke på språk. Kommunen ser behovet for å jobbe tverrfaglig for å legge best mulig til

rette for integrering og en varig bosetting i kommunen.

Utviklingen de siste årene er slik at flere og flere av arbeidsinnvandrerne ønsker å ta med seg

familien til Norge. Som følge av dette er antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn økt kraftig i

både barnehage og skole. Kommunen har tidligere hatt relativt få barn med minoritetsspråklig

bakgrunn. Det ble høsten 2011 etablert en egen mottaksklasse ved Støren barneskole for elever 1.

10.trinn. Det er behov for å få etablert et eget tilbud for de eldste elevene i grunnskolen og

kommunen ønsker å utvikle samarbeidet med videregående skole om dette fra høsten 2103.

Støren ungdomsskole, Gauldal videregående skole, idrettshall, svømmehall, folkebibliotek, 

voksenopplæringssenter for flyktninger og frivilligsentral er samlokalisert i Gauldal skole og 

kultursenter. Dette gir en unik mulighet til samarbeid på tvers, noe som vi ønsker å utnytte gjennom 

tiltak rettet mot innvandrerungdom.

Prosjektmål

Prosjektmål

 

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 kunnskap

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

 

 

Kommunen ønsker å tilsette en prosjektmedarbeider som skal være en aktiv pådriver, tilrettelegger 

og støttespiller for innvandrerne i integreringsarbeidet. Stillingen er tenkt som en form for 

miljøarbeider som gir praktisk bistand til innvandrerne. Noe av Bolyst-midlene det søkes, om skal 

brukes til å delfinansiere denne stillingen.

Forankring

Denne søknaden om Bolyst-midler er forankret i følgende kommunale styringsdokumenter:
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Kommuneplanen 2008-2020.  Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at arbeidsinnvandrere og

flyktninger skal integreres med tanke på varig bosetting. Integrerings og inkluderingsarbeidet må

legges opp slik at innvandrere velger å bosette seg i kommunen og bidra til verdiskapning og vekst.

Strategiplan for bosetting og integrering av arbeidsinnvandrere 2012-2015. Kommunestyret i Midtre

Gauldal vedtok i juni 2011 en strategiplan for bosetting og integrering av innvandrere i perioden

2012-2015. Strategiplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og har følgende hovedmål:

?    Alt bosettings- og integreringsarbeid skal legge til rette for likestilling når det gjelder muligheter,

rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet for alle innbyggere i Midtre Gauldal.

?    Integreringsarbeidet legges opp slik at innvandrerne velger å bosette seg varig i kommunen og

bidrar til verdiskapning og vekst.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2015

Midtre Gauldal kommune vedtok i oktober 2012 kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og

friluftsliv. Planen har bl.a. følgende målsettinger:

?    Gjennom målrettet økonomisk satsing, bidra til at barn og unge med ulik kulturell bakgrunn

møtes til fysisk og idrettslig aktivitet

?    Kommunen skal bl.a. gjennom målrettet økonomisk satsing bidra til at friluftslivet benyttes blant

kommunens innbyggere, med særlig fokus på barn og unge med ulik kulturell bakgrunn

Integreringsprosjekt rettet mot arbeidsinnvandrere

I tillegg bygger søknaden om bolyst-midler på sluttrapporten fra et integreringsprosjekt rettet mot 

arbeidsinnvandrere i Midtre Gauldal kommune, 2009-2011. Bakgrunnen for prosjektet var den 

betydelige arbeidsinnvandringen i kommunen. Prosjektets hovedmål var å øke arbeidsinnvandreres 

deltakelse i og forståelse av det lokale samfunnsliv og arbeidsliv. Prosjektet det nå søkes om midler til 

kan dels sees på som en videreføring av dette prosjektet.

Prosjektorganisering

Prosjektet vil bli organisert som et samarbeidsprosjekt mellom ulike tverrfaglige grupper i

kommunen, bla. flyktningetjesten og skole.

 

Det skal etableres en prosjektgruppe men prosjektleder. I prosjektet skal det tilsettes en

prosjektmedarbeider som skal jobbe aktivt mot innvandrerne i kommunen.

Selve prosjektorganiseringen vil framkomme av endleig prosjektplan som vil bli utarbeidet.

Samarbeidspartnere

Tverrfaglig samarbeid i kommunen Samarbeid med frivillige lag og foreninger i kommunen. Frivilligsentralen vil være sentral. Samarbeid med voksenopplæringen for flyktninger Samarbeid med mottaksklassen for innvandrerungdom i ungdomskolen og videregående skole
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Aktiviteter

Prosjektet skal bidra til å inkludere innvandrere på andre samfunnsarenaer enn arbeidslivet som

deltakelse i fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger.

 

Prosjektet tar sikte på å gi innvandrere praktisk bistand til å bli kjent med kommunens tilbud og være

en tilrettelegger for en aktiv fritid.

 

Gjennom prosjektet ønsker Midtre Gauldal å hjelpe denne gruppen med å bygge nettverk og skape

stedstilhørighet.

 

Kommunen ønsker gjennom prosjektet å jobbe for å skape stedstilhørighet til Midtre Gauldal 

kommune for ungdommene gjennom å gi de gode opplevelser, praktisk og konkret kjennskap til 

kommunen.

Målgrupper

Alle innvandrere i kommunen, men med spesialt fokus på ungdommer og flyktninger

Resultat

Aktive invandrere som deltar i fritidsaktiviteter på linje med kommunens øvrige innbyggere

 

Ungdommer som knytter kontakter, blir kjent i kommunen og som føler stedstilhørighet til 

kommunen

Effekter

Innvandrerne trives og vil bli boende i kommunen

innvandrerungdommer som ønsker å bosette seg i kommunen i voksen alder

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Prosjektperiode fra 01.08.13 til 31.07.15

Kostnadsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

engasjement av 
prosejktmedarbeider 100 000 200 000 100 000 400 000

Kjøp av tjenester fra 
frivillige, lag og foreninge 50 000 100 000 50 000 200 000

Kostnader til transport, 
utstyr, materiell osv 25 000 50 000 25 000 100 000

Tiltak spesielt rettet mot 
ungdom 50 000 100 000 50 000 200 000

Sum kostnad 225 000 450 000 225 000 900 000

Finansieringsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM
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Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Egenfinansiering 450 000 450 000

Kommunal- og 
regionaldepartementet 450 000 450 000

Sum finansiering 900 000 900 000

Geografi

1648-Midtre Gauldal

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Sluttrapport integreringsprosjekt1.doc 120 320 08.03.2013

strategiplan innvandrere.pdf 245 654 08.03.2013

Søknad om Bolyst-midler.doc 50 176 08.03.2013


