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Kort beskrivelse
Innbyggertallet i Halsa er på veg opp. Kommunen har fått vekstfargen grønn på fylkeskartet! Dette er
svært gledelig!
En del av veksten skyldes bosetting av flyktninger, men dette er ikke hele bildet. Det er svært viktig
for Halsa å være en god kommune å komme til, bosette seg og leve i - uansett bakgrunn og
flyttemotiv.
Vi trenger likevel å fokusere spesielt mye på god og nærværende integrering av flyktninger og
innvandrere. Dette vil gi spennende vekst- og utviklingsmuligheter for Halsa.
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Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Halsa har tatt et stort ansvar med integrering av flyktninger sett i forhold til innbyggertallet. Det ses
på som en vekst- og utviklingsmulighet for Halsasamfunnet. Gjennom dette kan kommunen utvikle
seg som et enda rausere mer inkluderende samfunn for alle. God integrering handler om å bygge
gode strukturer for et godt samfunn, og arbeide med helhet og bredde.
Flyktninger og innvandrere har en del tilleggsutfordringer for å kunne aktivt ta del i samfunnet. Hvor
greit dette går er personavhengig. Vi må søke å finne metodikker som gjør det lettere for alle å tre
INN i og kjenner seg som del av Halsasamfunnet.
Halsa erfarer allerede en rekke positive effekter med integreringsarbeid i forbindelse med bosetting
av flyktninger. Vi merker enkelte "flaskehalser". Disse gjør at vi nå tydeligere ser hvor skoen trykker
og hvor vi bør legge innsatsen inn for en vellykket integrering med overordna mål om trivsel og
tilhørighet for de nye innbyggerne.
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Ordinære oppgaver gjennom flyktningetjenesten kommer vi ikke innom i prosjektet, men via
tiltakene det her søkes om vil mye av det de arbeider for forsterkes. Vi ønsker å være en slags
"integreringsinkubator" gjennom tiltakene som skisseres i prosjektet, en forsterkning fra samfunnet
for øvrig.
Vi tar utgangspunkt i det kjente og skaper nytt ut fra det.
Navnet VirVelVInn er en måte å beskrive bakgrunn for målgruppen på og det de er på veg inn i. Det
har vært gjennom en hvirvelvind før de kom hit og skal virvles Inn i Halsasamfunnet. Det er flere ord
som er gode og beskrivende i dette begrepet: VI (vi skal arbeide for et stort "vi" i Halsa), VirVel
(integrere/virvle/blande inn i hele samfunnet), Vel (vi vil at det skal gå dem Vel!), Inn (velkommen
inn..., vi ønsker at prosjektet skal bidra til at de lettere kommer inn i og tar del i samfunnet!), VInn
(vinne tilhørighet, et nytt, godt og trygt liv, venner, jobber, hjerter, osv...), her kan en spinne videre
og leke med ordene...
(Vi håper dere tar kontakt med oss dersom prosjektet virker mangelfullt presentert og det er behov
for ytterligere informasjon og dokumentasjon).
Effektmål
Flyktninger og innvandrere opplever lettere tilgang til arbeids- og samfunnsliv gjennom systematisk
modellering av integreringsarbeidet.
Innvandrere og flyktninger blir værende i Halsa etter introprogrammet.
Halsasamfunnet utvikler seg som et rausere og mer inkluderende samfunn.
Resultatmål
1. Flyktninger trives godt i Halsasamfunnet med bakgrunn i det godt og systematisk matchprogram
"VirVelVInn" med oppfølgende tiltak.
2. Flere flyktninger starter egen bedrift etter å ha gått gjennom programmet "testbedrift".
3. Flyktninger i Halsa kjenner godt lokal næringsliv og har tilgang til jobbmarkedet.
4. Flyktninger og innvandrere tar del i lokalt foreningsliv og blir del av styrer.
5. Flyktninger får en helt ny hverdag med lettere tilgang til sosiale møteplasser, offentlige og private
tjenester, øvelseskjøring med mere, gjennom gjennom den snerte VirVelVInn-bilen.
Måleindikatorer
1. 5 etableringer ved flyktninger som følge av "testbedriftprogrammet".
2. Det er ingen arbeidsledige flyktninger i Halsa
3. 10 av flyktningene er med i en lokal forening, 5 av dem har styreplass.
4. 3 flyktninger står på en politisk liste ved neste kommunevalg.
5. 70% av voksne flyktninger har tatt sertifikat.
6. Alle flyktninger har "vennefamilier" de har jevnlig kontakt med i fritiden.
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Aktiviteter
VirVelVInn i Halsa:
Modell 1 - Matchprogram: Kartlegging/intervju, for matching av interesser, personligheter, visjoner
og mål. Dette er en viktig plattform for å kunne drive integreringsarbeid basert på kjennskap til den
enkeltes ønsker og behov. Intervju av deltagerne starte med kartlegging. Vi vil utforme en modell for
dette. Halsa Frivilligsentral er sentral i gjennomføring av matchprogram.
Modell 2 - Testbedrift: Alle flyktningene går gjennom testbedriftprosessen for lære om etablering av
bedrift i Norge. Hele vegen fra idé til etablering og avvikling. Økonomi etc. Etter samme modell som
elevbedrift. Vi ser at det å forstå denne prosessen er en flaskehals, spesielt for flyktninger. Vi antar at
gjennom å lære av en "testbedrift", vil det føre til økt etablering hos denne målgruppen.
Modell 3 - Jobbmatch: I Halsa har vi en ordning som heter "sommerjobb for ungdom" der Halsa
kommune går inn med en andel av timelønna inntil et visst beløp totalt og etter et sett andre gitte
kriterier. Dette fremmer ungdoms tilgang på jobber og jobberfaring i lokalt næringsliv. På samme
måte tenker vi at jobbtilgangen til flyktninger kan fremmes med et tilsvarende verktøy. Med
utgangspunkt i matchprogrammet kan vi koble flyktning og bedrift. Vi tenker at bedrifter kan motta
et beløp per time inntil et maksbeløp for å ta inn flyktninger i språk og arbeidstrening over en gitt
periode. Dette skal være i TILLEGG og som et supplement til flyktningetjenestens ordinære opplegg.
En del av tilskuddet vi søker på i dette prosjektet tenker vi skal gå til finansiering av et testopplegg på
dette. Vi vil også skape møteplasser mellom næringsliv og flyktninger et par ganger i året, gjerne i
forbindelse med allerede eksisterende møteplasser i næringslivet. Tema integrering løftes inn i lokalt
næringsliv gjennom aktiviteter i regi av næringsforeningen.
Modell 4 - Testforening: Som modell 2, men her skal det etableres en forening som skal vedta egne
vedtekter og styres slik en forening kan og skal ut fra hensikt og mål. Det er viktig å skape forståelse
for det norske frivilliglivet og hvilket nettverk og arbeidsredskap dette er for å både skape i, og
påvirke samfunnet. Kanskje etableres foreninger som er liv laga på denne måten? I alle fall vil
deltagerne få innsikt i demokratiske prosesser og hvordan vi organiserer oss i Norge for å oppnå ulike
samfunnstjenlige formål. Del av dette opplæringsprogrammet blir også "demokratiforståelse" der
politikk og samfunnsstruktur inngår.
Modell 5 - "Hjem på te": Benytte matchprogram og koble til aktuelle innbyggere/hjem i Halsa. Vi vet
at en del gjerne vil invitere flyktninger hjem til seg i hverdag og høytid. En "flaskehals" er kobleren
som får dette til å skje. Her ser vi at Frivlligsentralen har en unik rolle og mulighet. Gjennom
kartlegging av interessenter og interesser kan dette få et konkret løft inn i et viktig spor.
6. Leasing av "VirVelInn"-bilen. Vi trenger en BIL! Dette er en merkbar flaskehals i
integreringsarbeidet. Den trengs for å øke tilgangen til private og frivillige tjenester, til øvelseskjøring,
til nettverksbyggende og sosiale tiltak, til kulturelle hendelser og annet. Frivilligsentralen har frivillige
som kan bidra, men som ikke ønsker å bruke egen bil i dette arbeidet. Vi ser for oss en snerten bil
med egen VirVelVInn-logo. Vi tror det er mest aktuelt å lease en bil til dette formålet evt.
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Målgrupper
Alle typer innvandrere, men vi har et tydelig behov for fokus på integrering av flyktninger, derfor er
dette en uttalt gruppe i alle mål og tiltak. Vi har «falskehalsfokus» og tjenestereise – hva er det
viktigste å ta tak i, og som ikke fungerer godt nok i dag?
Forankring
Prosjektet er forankret både politisk og administrativt. Det har vært arbeidsmøter i forkant av søknad
der disse partene deltok:
Halsa Frivilligsentral, Halsa Næringsforening, Flyktningetjenesten, ungdomsrådet, Halsa kommune
ved rådgiver næring og /hoppid.no, rådmannen.
I planverk kan vi vise til dette:
Temaplan for næring 2016-2025
Delmål bedriftsattraktivitet: Innsatsen for integrering av ungdom i lokalt arbeidsmarked,
arbeidsinnvandrere og arbeidsintegrering av flyktninger vektlegges.
Delmål bostedsattraktivitet: Utvikle systematikk for integrering av tilflyttere, innvandrere og
flyktninger. Bidra til at gode og lett tilgjengelige møteplasser skapes og at samhandling skjer gjennom
ulike arrangementer, kurs, temakvelder etc. der læring, trygghet og trivsel ligger til grunn.
Tiltaksdelen, bedriftsattraktivitet: Satse på entreprenørskap og integrering av arbeidsinnvandrere og
flyktninger. Forme et program og en manual som sikrer informasjon og tilrettelegging.
Tiltaksdelen, bostedsattraktivitet: «Varmt velkommen» tiltak for integrering av innvandrere,
flyktninger og tilflyttere: Utvikle konkrete tiltak for jobbskaping og «inn i arbeidslivet».
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024
«Det må legges til rette for at alle tilflyttere i kommunen involveres i og inviteres til deltakelse i
lokalsamfunnet ut over de forpliktelser kommunen måtte ha etter sentrale pålegg.»
"Det skal legges til rette for mottak av flyktninger."
Prosjektorganisering
Prosjektet organiseres gjennom Halsa Frivilligsentral. Frivilligsentralen viser seg å være det mest
oppsøkte og naturlige kontaktpunktet for flyktninger og innvandrere. Vi må følge naturlig logikk når
vi skal innarbeide nye modeller for integrering i Halsa. Frivilligsentralen er en laverskel møteplass på
tvers, i et hus (Villa Viungen AS) og miljø som er som er som en "heim". Daglig leder i
Frivilligsentralen skal være prosjektleder for integreringsprosjektet "VirVelVInn".
I prosjektgruppa er: Daglig leder i Halsa næringsforening, leder i ungdomsrådet, leder for
flyktningetjenesten, styreleder Halsa Frivilligsentral, 2 flyktninger som er ferdige med
introprogrammet, prosjektleder fra Halsa Frivilligsentral. Møter etter hensiktsmessige rater, ca en
gang per måned.
Styringsgruppe: rådmann, ordfører, rådgiver næring og kultur - sekretær er DL Halsa Frivilligsentral.
Møter minst en gang per halvår.
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Samarbeidspartnere
Halsa Frivilligsentral, Villa Viungen AS, Halsa Næringsforening, Flyktningetjenesten, Halsa
ungdomsråd, adm i Halsa kommune (Næring/hoppid.no/kultur/folkehelse/bibliotek)
Tids-/milepælsplan
Startdato: 01.06.2017 Sluttdato: 01.12.2019 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei
Oppstart av prosjekt: 1. juni 2017
2017
Modellering av verktøy for integreringsprosjektet "VirVelVInn": 1. jun-1. sept. Oppstart av modell 1 Match-intervjuprosess: 1. sept.
Iverksetting av modell 2-6: 15. sept
2018
Drifte tiltakene
Undervegsevaluering og evt justeringer: innen 1. juni 2018
Prosjektet videreutvikler modellene og fortsetter arbeidet etter plan.
2019
Prosjekt- og økonomirapport ferdig: 25.nov
Presentasjon av resultat og arbeid: innen 15. des.

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Vi har mottatt LUK-midler til samfunns- og næringsutvikling. Vi har også mottatt midler til arbeid med
kulturminneplan, samt medvirkning av unge i planarbeidet.

-5-

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no
Kostnadsplan
Tittel
Administrative kostnader
Div utgifter tiltak
Driftsutgifter bil
Kurs, møter, nettverking
Matcharbeid -jobb,
frivillighet, samfunn
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2017

2018

2019

2020

50 000
30 000
40 000
30 000

50 000
40 000
50 000
50 000

50 000
40 000
50 000
50 000

150 000
110 000
140 000
130 000

70 000

90 000

90 000

250 000

220 000

280 000

280 000

780 000

2017

2018

2019

20 000

25 000

25 000

70 000

25 000

50 000

50 000

125 000

20 000

30 000

30 000

80 000

2020

2021

2021

SUM

SUM

Flyktingetjenesten egeninnsats
Frivilligsentralen egeninnsats
Halsa kommune egeninnsats
Halsa næringsforening egeninnsats
Møre og Romsdal
Fylkeskommune
Sponsor bil

20 000

30 000

30 000

80 000

125 000
30 000

125 000
10 000

125 000
10 000

375 000
50 000

Sum finansiering

240 000

270 000

270 000

780 000

Geografi
1571-Halsa

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Bekreftelse_igangsetting_nyskapende_integreing.pdf
ok.Mininæringsplan-halsa2016-2025.pdf
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