
Innvandring, inkludering og lokal utvikling
Namsskogan, 2. april 2019. Hildegunn Nordtug og Marianne Solbakken



Dagens tema
1. Hva er utfordringene vi står i, nå og 
fremover?

– Nødvendigheten av å ta vare på 
nye tilflyttere og innvandrere 
spesielt 

2. Hvordan kan kunnskap og erfaringer fra 
andre hjelpe oss til å jobbe mer 
systematisk og helhetlig? 

– Tilflyttertjenesten i Åre som case
– Namsskogan som case

3. Veien videre for Namsskogan
Bildet er tatt i forbindelse med språkkafé på Frivilligsentralen. Foto: Anne Elisabeth Brekkvassmo





Lokal samfunnsutvikling 
er å arbeide for å utvikle 
kommunen som bosted, 
og legge til rette for arbeidsliv og fritid

Foto: Håvard Zeiner. Bildet er publisert i forbindelse med artikkelen Flukten fra Aleppo i Trønder-Avisa





Utviklingsbane for Namsskogan

Knut Vareide, 
Telemarksforsking (2019) 



Namsskogan 
trenger (unge) 

folk 
–

Ta vare på de 
som kommer!

Bildet er tatt i forbindelse med språkkafé på Frivilligsentralen. Foto: Anne Elisabeth Brekkvassmo



Jeg ønsker en venn å 
gå på fisketur sammen 

med, uansett vær. 

Alaa Abdullah, 36 år
Jeg ønsker at en norsk 
venn kan komme på 

besøk. Kanskje kan han 
spille sjakk med meg eller 

ta meg med på tur…

Mohammed Alysuef Alharaki, 
36 år

Ja, jeg vil gjerne gå tur sammen 
med en norsk venn…

Mitt største ønske er å lære 
meg norsk, og da må jeg jo ha 

noen å snakke med!

Yasara Attar, 34 år

Ønsker å gjøre sammen med en norsk venn…



Jeg vil prate med 
venner og lære å 

kjenne deres kultur. 
- Det er spennende 
med ulike kulturer

Om fem år da har jeg 
lært mye bedre norsk 

og fått fast jobb på 
skolen. 

- Jeg er utdanna lærer 
fra Nepal.

Goma Pokhareo, 35 år

Mitt første møte med 
normenn var at de bare smilte 

til meg og ikke snakket. 
(…Tromsø…) Det ga en god 

følelse når noen hilste på oss. 

- Og her i Namsskogan hilser 
folk enda mer på oss.

Akkurat nå er jeg 
arbeidsledig. I sommer 

jobbet jeg i parken, nå er 
den stengt, så da har jeg ikke 

jobb... 



Innvandrere har samme 
yrkesstolthet som norske, 

folk vil jobbe!

Bjørnar Myrvold, 
Totalprosjekt

Namdalsavisa, 21. juli 2017. Foto Stein Nervik



Dagens quiz:
• Hvor mange innvandrere bodde det i Namsskogan 1.1. 2018

– 103 personer, dvs. 11,5 prosent av befolkningen (knapt prosent fire 
prosent for ti år siden)

• Hvor mange har flyttet til Namsskogan de siste 10 årene (2008-2018)
– 507 personer (429 innenlands og 78 fra utlandet) 
– 476 har flyttet ut i samme periode (18 direkte til utlandet)
– Nedgang skyldes flere døde enn fødte
– I 2017 flyttet 81 til kommunen (47 personer flyttet fra)
– I 2018 flyttet 37 til kommunen (66 personer flyttet fra)



www.imdi.no

http://www.imdi.no/


Folk i Namsskogan kommer fra mange steder 

Figur: https://www.imdi.no/tall-og-
statistikk/steder/K1740/befolkning/befolkning_opp
rinnelsesland (Tall pr. 1.1.2018) 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1740/befolkning/befolkning_opprinnelsesland


Befolkningens (30-66 år) utdanning



Barn etter alder



Er alle tilflyttere like mye verdt?



- Å drive en utkantkommune, kan 
sammenlignes med det å bygge 

en varde. Man må legge stein for 

stein. Vi håper gjennom 
dette (fibersatsingen) 
å skape attraktivitet 

og det unike som gjør 
at folk vil komme hit. 
- Ivar Kvalø, ass. 

Rådmann (2009)



Hva gjør at innvandrere velger å bli boende?
Arbeid

Bolig

Godt oppvekstmiljø og utdannings-
muligheter 

Godt sosialt miljø og møteplasser

Den lokale eliten sin holdning 

Det er viktig med 
ny teknologi, men 
det blir ikke noe 
samfunn hvis det 

ikke satses på folk.
Susanne Søholt, 

forsker i NIBR



Kan Namsskogan 
lære av det Åre 
gjør?

Foto: Johan Lövquist, Åre kommun





Fra Integrasjonsservice til Tilflytterservice

• Alle tilflyttere, uansett bakgrunn får støtte og hjelp til å etablere seg

• Utviklet modellen sammen med næringslivet, frivilligheten, 
forsikringskassen og arbeidsformidlingen. 

• Organisert inn under utviklingsenheten, ikke helse og sosial



Stor tillit mellom næringsliv og kommune
• Bevisst rekruttert folk med næringslivsbakgrunn i «Sysselsettingsteamet».
• Kjenner godt til næringslivets «personlighet» og behov, og har kartlagt 

hvem personen er og hva hun kan. God match er viktig.
• Minst  mulig på kontoret, mest mulig i felt.
• Arbeider med samfunnskunnskap og er åpen for alle typer spørsmål både 

fra arbeidsgiver og fra arbeidstaker.
• Bruker kommunale ressurser på å veilede for å redusere byrden på 

arbeidsgiver 
• Gjør det lille ekstra…



Vi vill detta!

Mattias Sjölundh
Enhetschef Inflyttarservice
Åre kommun/ Ååren tjïelte

Slutter å kalle folk 
flyktning når de har 

kommet til Åre – da er 
de ferdig flyktet!



Dagens quiz:
• Hvor mange innvandrere bodde det i Namsskogan 1.1. 2018

– 103 personer, dvs. 11,5 prosent av befolkningen (knapt prosent 10 år 
tilbake)

• Hvor mange har flyttet til Namsskogan de siste 10 årene (2008-2018)
– 507 personer (429 innenlands og 78 fra utlandet)
– 476 har flyttet ut i samme periode (18 direkte til utlandet)
– Nedgang skyldes flere døde enn fødte
– I 2017 flyttet 81 til kommunen (47 personer flyttet fra)
– I 2018 flyttet 37 til kommunen (66 personer flyttet fra)



Hvordan blir folk tatt i mot i Namsskogan?



Politikerrollen – å vise vei 



Politikerrollen – å vise vei 
• Eksempel Piteå



Hva tenker du nå?



Gruppearbeid:

1. Hva har vi hørt som er relevant for Namsskogan  
Arbeidsmetode: 
To minutter for dere selv. Dele med hverandre. Refleksjon i plenum. (10 -12 min.)

2. Hva vil vi gjøre noe med? 
Arbeidsmetode: 
- To minutter for dere selv, dele med hverandre.
- Prioriter ett til tre konkrete tiltak/arbeidsområder. Hvilke resultat kan det gi? Diskuter hvordan vi skal få det til. 
- Forberede presentasjon i plenum

3. Presentasjon i plenum – to minutter til hver gruppe 
Kommunestyresalen

Dere som sitter hjemme kan sende dine refleksjoner/innspill på epost til ordfører


