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Bakgrunn
Det vises til mandat for arbeidet med integreringsplan/plattform fra våren 2018 (PS 18/3) som følger av
planstrategien 2016-2019.
Arbeidet har tverrsektoriell karakter, noe som gjenspeiles i sammensetningen av styringsgruppe og
arbeidsgruppe.
Det understrekes at det som fremlegges ikke er en organiseringsplan og/eller tiltaksplan for flyktningeog integreringsarbeid i kommunen, men en verdiplattform for hvordan vi tryslinger mottar folk som
bosetter seg i Trysil, «den nye tryslingen», hvordan vi ønsker dem velkommen.
For øvrig skjer det meget på flykning- og integreringsfronten i Norge. Ansvaret for integrering ligger nå
hos kunnskapsdepartementet. I skrivende stund blir en ny regjeringsplattform fremlagt, hvor også denne
tematikken er sentral og hvor virkemidler og tiltak kanskje blir vurdert. Det får man komme tilbake til.

Vurdering
Fra mandatet leser vi at utredningsarbeidet har to hovedmålsettinger:



Utarbeide en verdiplattform for integreringsarbeidet
Utarbeide en tiltaksplan innenfor (minst) fem viktige hovedakser: holdninger, språk (og utdanning
i bred forstand), arbeid, bolig og fritidsaktiviteter.

Det ble altså i denne omgang fokusert på en plattform, et verdisett, som gjelder all innvandring og
integrering i Trysil (jfr. mandatets første kulepunkt). Samtidig har arbeidsgruppen fortjenstfullt myntet ut
formuleringer som gir rammen for annet kulepunkt. Styringsgruppen har ment at videre oppfølging av
kulepunkt to (tiltaks-planer innenfor de fem hovedaksene) bør være en separat prosess som tar høyde
for de forskjellige avdelingers/sektorers arbeid med integrering, også med tanke på skiftende sentrale
føringer. Her kommer også f.eks. næringsavdelingen inn i bildet. Det er altså viktig å påpeke at den
fremlagte integreringsplattform favner videre, også hva gjelder mulige tiltak, enn det kommunale arbeid
med flyktninger.
Arbeidsform:
I styringsgruppen har sittet kommunalsjefene Vingelsgaard og Øverby, enhetsleder Gjøstøl og
hovedtillitsvalgt M. Nerby. Det har vært avholdt 3 møter (27.06.18, 14.09.18 og 08.01.19.)
Arbeidsgruppen har bestått av en bredt sammensatt gruppe fra forskjellige områder:
Kultursjef
Flyktningkonsulent, NAV
Leder VO
Avd.leder EM-avdeling
Leder, NAV Stat
Soknediakon, Den norske kirke
Hovedtillitsvalgt

Anne N Sætre, leder av arbeidsgruppen
Faisal Hashmi,
Jo Stuan
Gry Lerbak
Hans Petter Nergård
Birthe Øverby
Frank Smestad

Praksiselev

Signe Maria Andersen

Det ble gjennomført et oppstartsmøte den 14.08.18 der styringsgruppen gikk gjennom mandatet
sammen med arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen møttes deretter 4 ganger i løpet av høsten, og har jobbet målrettet med å formulere en
integreringsplattform etter samme mal som oppvekstmodellen «Unga i Trysil». Det har vært gode
dialoger og drøftinger i arbeidsgruppen, der alle har bidratt med synspunkter fra sine arbeidsfelt. Det har
blitt jobbet godt mellom møtene, slik at forslag har blitt utformet og lagt frem på møtene til diskusjon. På
arbeidsgruppens andre møte ble det invitert representanter fra flykninger som allerede har blitt godt

integrert, og mellom møtene har spørreskjemaet som er med i planen blitt teste ut ved å intervjue flere
innvandrere.
Arbeidsgruppen har satt seg inn i følgende grunnlagsdokumenter som integreringsplattformen er bygget
på: Revisjonsrapporten 2017, Utredning og integrering av flyktninger i Trysil kommune,
Oppvekstmodellen «Onga i Trysil» og foreløpige skisser til plan for flyktningarbeid i Trysil kommune.
Forslaget til integreringsplattformen består av et A5-hefte på 8 sider, der midtsiden illustrerer
«Integreringsrosa». De første sidene beskriver hva planen skal være, og hvem den gjelder for. De nest
siste sidene forklarer modellen. Siste side består av et spørreskjema som er tenkt brukt som et verktøy
for å kartlegge hvor godt innvandreren har blitt integrert.
Videre prosess
Etter den politiske behandling og forutsatt tilslutning til plattformen ser man for seg en administrativ
videreføring:
a) Kommunikasjonsstrategi, hvordan skape eierskap til plattformen
b) Koordinering av tjenester
c) Tiltaksplaner i den enkelte avdeling
d) Spørsmålet om eget integreringsråd i kommunen
e) Videre bruk av spørreskjemaet
f) Videre relevant politisk behandling
Det bør da settes ned en ny arbeidsgruppe som får ansvar for å arbeide videre med disse spørsmål,
bl.a. med fokus på å lage en tiltaksplan for godt integreringsarbeid på sine respektive felt.
Flyktningkonsulenten har allerede et tverrsektorielt forum for koordinering som møtes 1 gang i måneden,
og denne gruppen blir utfordret til å fungere som arbeidsgruppe for det videre integreringsarbeidet. På
samme måte som «Onga i Trysil», kan det videre jobbes med å utarbeide en «byggebok» som består av
tiltak og rutiner for godt integreringsarbeid.
I neste steg i integreringsarbeidet må det bestemmes hvordan spørreskjemaet skal brukes, hvem skal
gjennomføre intervjuene og hvem skal eventuelt følge opp hvis noe ikke er bra. Tiltak må defineres og
ansvar må avklares.
Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte fant sted 17.01.2019. De tilslutter seg plattformen og roser
arbeidsgruppen for kreativt og velformulert arbeid.
Administrasjonen vil til slutt selv peke på at det lover godt for fremtidig tverrsektorielt planarbeid at
arbeidsgruppen har arbeidet effektivt og kunnet enes om den fremlagte plattform etter konsentrert arbeid
gjennom høsten 2018.

Konklusjon
Administrasjonen foreslår at hovedutvalget vedtar følgende anbefaling til kommunestyret:
«Velkommen til Trysil» vedtas som Trysil kommunes verdiplattform for integrering.
Kommunestyret tilslutter seg den beskrevne prosess for videre arbeid med basis i verdiplattformen for
integrering.

