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Overordnet projekt mål 

Forstå processerne for (arbejdsmarkeds-) integration på 

lokalt niveau – gode erfaringer og barrierer

6 cases som arbejder med at integrere deres nuværende  

(arbejds-)migranter bedre i lokal-samfundene for 

a. at få dem til at bosætte sig (med deres familier)  og 

b. for at integrere dem bedre for at udnytte de ressourcer 

som disse migranter har og er. 



6 case study kommuner/regioner

Island: 
Ísafjörður kommune, i Vestfjordene

Norge: 
Herøy kommune, Nordland 
Fylkeskommune

Sverige: 
Krokom kommune, Jämtland

Finland: 
Punkalaidun kommune, Pirkanmaa

region

Danmark: 
Frederikshavn Kommune, Region 
Nordjylland

Færøerne: 

Klaksviks Kommune 



Case kommune Befolkning 
(2015)

Frederikshavn (DK) 60377

Punkalaidun (FI) 3117
Klaksvik (*Norðoy) 
(FO) 5855

Ísafjarðarbær (IS) 3629

Herøy (NO) 8934

Krokom (SE) 14648



Hvem er de migranter der skal integreres? 

EU-migranter – familiesammenførte – flygtninge

Naturligvis et spørgsmål om HVEM der er regionen, men     

også hvem der prioriteres i disse case tiltag

Og hvad er så integration? 

- blive en (større) del af civil-samfundet

- job (især partnere) /fastholdelse i job på langt sigt



Hvorfor arbejde med integration? 

 Påvirke den negative demografiske udvikling

– styrke lokalsamfundet (dem. struktur, aktive samfund)

– opretholde offentlig service i nærområdet (øget pop/status quo)

 Styrke det lokale erhvervsliv

– Fastholde virksomheder/arbejdspladser

– Produktivitet

 Forebyggelse af ghetto-dannelse (pga. erfaring el. bekymring)

 Synliggøre hvilken resource migranterne er

 “Økonomisering” med tiltræknings-ressourcer



Eksempler på initiativtagere

Borgmester Erhvervskoordinatorer Fagforeningsrepræsentant



Lokale ildsjæle

Integrationskonsulent Etableringskoordinator Bosætningskonsulent



Hvad er det så de gør?

Job og bolig: 
Familie-boliger; job til ægtefæller; opgradering af
kompetencer

Praktisk hjælp: 
Informations-material på relevante sprog; hjælp til kontakt
til de offentlige myndigheder

Aktivere civil-samfundet: 
Sports-klubber, strikke-events; mentorer; kulturfestivaler, 
mm. 



Hvad er det så de gør?

Sprog: 

Forbedre eksisterende sprog-tilbud; tilpasse udbuddet til

lokale behov; opfordre migranterne til at lære sprog

Formalisere dialogen med migranterne: 

Lokale integrationspolitikker; FB-grupper; udenlandske

borger-netværk



Hvad er migranternes rolle på de 
lokale arbejdsmarkeder

• Arbejdskraft !

• Den rette arbejdskraft (kompetencer og produktivitet)

• Afhjælpe (kortsigtede) flaskehalse i erhvervslivet

• Tager jobs som ingen lokale vil tage

– Også i cyklus med at de tager ufaglærte jobs, når
arbejdsløsheden er lav og ikke-migranter skifter branche



Tack så mycket

www.nordregio.se 


