SAK 47/08

"INTEGRERINGS-/INKLUDERINGS-PROSJEKT” I HALLINGDAL,
DRØFTING

Saksopplysning
Buskerud fylkeskommune har retta ein førespurnad til Regionrådet for Hallingdal, der det blir
stilt spørsmål ved om det kan vera av interesse å etablere eit "intergrerings-/inkluderingsprosjekt" i Hallingdal, syner her til vedlegg 1.
I denne omgang er det eit ynskje å drøfte om det kan vera aktuelt å etablere eit prosjekt, enten
på heilt sjølvstendig grunnlag - eller t.d knytt opp til vårt tilflyttingsprosjekt.

Ål 22.8.2008
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg 1: Buskerud fylkeskommune, møtereferat 22.4.2008
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Buskerud fylkeskommune har invitert NAV Buskerud og KS BTV til
en drøfting for å sondere mulighetene for samarbeid om integreringsog inkluderingspolitikk i Buskerud fylke.
Fylkeshuset i Drammen
22. april kl. 09.00 til 11.00

Referat fra møte samarbeid om integrerings- og inkluderingspolitikken i Buskerud
fylke.
Nr. Sak

Beslutning

1.

Fylkestingets vedtak 02/08 i møte 13.02.08 Pkt 3:
”Prosjekteringsmidler med prioriterte satsingsområder og
finansieringsplan forelegges fylkestinget i juni”.

Drøfting

Det ble et møte med drøfting og sondering av mulighetene for
samarbeid om integrerings- og inkluderingspolitikk i Buskerud
fylke. NAV, KS og fylkeskommunen har ulike innfallsvinkler
til medvirkning, økonomisk bidrag og målsetting i sitt arbeid.
NAVs målsetting er å få folk i jobb og de kan bidra til
praksisplasser og lønnstilskudd. NAV jobber også med
motivasjon for å integrere/inkludere.
Som utviklingspartner bistår KS kommunene, fylkeskommunen
og bedrifter med å skape attraktive arbeidsplasser. KS påtar seg
også å delta i større omstillingsprosjekter blant medlemmene.
KS alene har ingen midler å bidra med.
Fylkeskommunen samarbeider med kommunene om
tilrettelegging for å skape bolyst, utvikle kultur- og
stedsutviklingstiltak og å få til økt sysselsetting.

Ansvar
/ frist
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Integrering i Norge er å omgås nordmenn. Arbeidslivet er
segregert på den måten at innvandrere har spesielle typer
arbeid. Det er særdeles viktig å la innvandrere ta del i de
demokratiske prosessene både i arbeids og foreningslivet.
Enkelte kommuner vil i framtiden få store utfordringer med å
få knyttet til seg gode, kompetente folk som for eksempel
Ingeniører (teknisk etat) og omsorgspersonale.
Norge har en ny innvandrergruppe med polakker og litauere
som integreringsrapporten muligens ikke har tatt tilstrekkelig
høyde for.
KS er spesielt bekymret for Hallingdal hvor nesten ingen
ungdommer tar utdanning i helsefag. Hallingdal vil få et
problem og vil sannsynligvis måtte ta inn stor grad av
innvandrerkvinner i omsorgsyrkene.
Det bør kartlegges for å finne ut om det finnes noen ”hvite
flekker” som trenger spesielle tiltak. Enkelte kommuner kan ha
behov for særskilte tiltak for integreringsarbeidet. Nedre Eiker
kommune kan muligens ha tiltaksbehov. Drammen kommune
synes å kunne klare seg selv; innehar stor kompetanse og flere
tiltak i gang angående integreringsproblematikken.

2.

3.

Det er viktig med et relativt solid prosjekt. Blir prosjektet for
lite og puslete blir det ingen interesse.
Finansiering Fylkeskommunen har avsatt en mill. kr. i tiltaksmidler.
IMDI har midler til tiltak for integrerings- og
inkluderingsarbeide rettet mot kommunene. Det blir derfor
riktig og viktig med solid involvering av kommunene.
Oppfølging Fylkestingets vedtak tilsier at det bør foreligge en plan i slutten
av mai. Planen med prosjekteringsmidler, prioriterte
satsingsområder og finansieringsplan bør omhandle et 3-årig
prosjekt.
Følgende ramme foreslås:
1 mill kr 2008; 500.000 til prosjektledelse og 500.000 tiltak.
1 mill kr 2009;
”
”
”
1 mill kr 2010;
”
”
”
Arbeidsgruppen (som tidligere har jobbet med rapporten) bør
nå tilrettelegge, for å møte enkelte kommuner og høre deres
interesse for å utvikle integreringsarbeidet.
I første omgang foreslås samtale med regionrådet i Hallingdal.

Kåre Henning e f
rådgiver
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