Nyanlända i jobb
- en tillväxtfaktor för kommuner
Tid: 4 maj klockan 11:00 – 16:00
Plats: Länsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5, Luleå
Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en
åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det blir allt
svårare att få personal till vård och omsorg. Befolkningsstrukturen riskerar även
att slå hårt mot näringslivet som behöver arbetskraft för att kunna växa.
Samtidigt har glesbygdskommunerna stått för en stor del av flyktingmottagandet. Många menar att migrationen kan utgöra nyckeln till landsbygdens överlevnad. Forskning visar att kommuner och regioner som har mycket invandring
och lyckas med integrationen, har högre tillväxt än de som inte lyckas attrahera
invandrare.
Vid det här seminariet berättar kommuner runt om i Norden hur de fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Vi visar även framgångsrika exempel på hur man kan förkorta etableringstiden för nyanlända.
Vid seminariet kommer vi att:
• visa hur nyanländas kompetenser och erfarenheter kan utgöra en tillväxtfaktor
• lyfta goda exempel på hur nyanlända snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden
• diskutera hur man får till bra samarbeten mellan kommuner, det lokala
näringslivet och civilsamhället
• gå igenom vad forskningen säger om integration i områden med negativ
befolkningsutveckling
Anmälan: www.lyyti.fi/reg/nyanlanda
Sista anmälningsdag är 18 april. OBS! Antalet platser är begränsade
Kontakt:
Kristin Marklund, kristin.marklund@nordicwelfare.org
Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordregio.se

Preliminärt program
11.00 – 11.10
Välkommen och inspiration för dagen
Torsten Fors, integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Norrbotten
11.10 – 11.20
Presentation av nordiskt integrationsprojekt och clearing-central
Kristin Marklund, projektledare för ”Nordisk samverkan för integration”, Nordens
välfärdscenter
11.20 – 11.45
Aktuell forskning: Demografisk sårbarhet i Norden
Sandra e Costa och Gustaf Norlén, Nordregio
Det nordiska forskningsinstitutet Nordregio har tagit fram rapporten
”From Migrants to Workers”. I rapporten analyseras nordiska landsbygds
kommuner med minskande befolkning där ansvariga aktörer, i samverkan
med civila samhället och arbetsgivare, arbetar för att få nyanlända invandrare
att etablera sig långsiktigt. Nordregio har också tagit fram jämförbar statistik
över befolkningsutveckling och sårbarhet i Nordens kommuner och regioner.
11.45 – 12.00
Kaffe
12.00 – 12.20
Den nyttige innvandringen
Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering. Studien
har undersøkt muligheter og barrierer for å styrke sysselsettingen blant innvandre som bor i regioner utenfor de mest sentrale områdene.
12.20 – 13.00
Presentationer och inspiration följt av diskussion
Nordiska kommuner presenterar hur de lyckats få nyanlända snabbare i arbete
och stanna kvar på orten. Presentationerna följs av gruppdiskussioner om
lärdomar, likheter och skillnader i arbetssätt och möjliga framtida samarbeten.

Tema 1: Snabbare etablering på arbetsmarknaden
Konkreta nordiska exempel på kommuner som lyckats få nyanlända snabbare i
jobb.
13.00 – 13.50
Gemensam lunch
13.50 – 14.30
Tema 2: Ledarskap och samverkan – nycklar för integration?
Nordiska kommuner beskriver hur de samarbetar med det lokala näringslivet och
civilsamhället.
14.30 – 15.25
Tema 3: Social integration – att välja att stanna (inkl. kaffe)
Så här arbetar kommuner som lyckas få nyanlända att vilja bo kvar på orten.
15.25 – 15.45
Möt Thaeer Naaem
Thaeer Naaem kom som flykting till Norrbotten för knappt två år sedan och
valde att flytta tillbaka till Boden trots att han fick kommunplacering söderut.
15.45 – 16.00
Sammanfattning och avslutning
Efter seminariet bjuder vi på förfriskningar följt av mingel.

Moderator: Åsa Ström Hildestrand, kommunikationschef på Nordregio

