
Q2 Hvordan kan vi få flere innvandrere inn i arbeidslivet?
Answered: 96 Skipped: 14

# RESPONSES DATE

1 Ikkje ta i mot fleire enn det kommunen har nok pengar til (og me veit at ein god og grundig
integrering kostar mykje meir enn det kommunen får i støtte av staten). Busette dei som er
"integrerbare". Stille tydelege krav og lære dei om dei norske verdiane; alle, også kvinner, må lære
seg språket og ta relevant utdanning og vise vilje til å bli ein del av samfunnet; ikkje la dei lage seg
eit parallellsamfunn med sine gamle skikkar, tradisjonar og unorske verdiar (dette får dei dyrke og
pleie heime hos seg sjølve). Og ikkje minst få innvandrarane til å forstå dette prinsippet om at
"When in Rome, do as the Romans do" (sitat etter biskop Augustin som levde rundt år 400). Noko
av problemet er at det ikkje finnast nok passande arbeidsplasar. Kommunen kan stimulere private
til å ta inn folk på arbeidstrening og kommunen og KanJa kan sette folk i slikt arbeide som ikkje blir
gjort av lønna folk (det er mykje som burde ha blitt gjort).

4/27/2018 1:29 PM

2 Språktrening på flere steder som utplassert av voksenopplæringa 3/18/2018 10:13 AM

3 Integrere fra de kommer hit. Starte med norsk opplæring fortløpende og få de ut i praksis. 3/18/2018 9:35 AM

4 At arbeisplasser fortsetter å ha innvandrere på språkopplæring. 3/17/2018 8:57 AM

5 Bedrifter må ta ansvar når de skal rekruttere nye medarbeidere. De må tørre å ansette noen med
utenlandsk bakgrunn, selv om det kanskje kan være språkutfordringer i begynnelsen.

3/17/2018 8:48 AM

6 Først må de lære seg norsk godt. Språket setter ofte en stopper 3/17/2018 7:59 AM

7 Norsk-opplæring. Kartlegging av mulige jobber 3/15/2018 6:26 PM

8 Samarbeide med arbeidsgivere om å være fadderbedrifter. Som kan lære opp i norsk
arbeidskultur, krav og rettigheter i arbeidslivet.

3/15/2018 5:40 PM

9 Opplæring i norsk via praktisk arbeid. Følge prinsippet om at en offentlig ytelse forutsetter innsats
for det offentlige.

3/15/2018 9:17 AM

10 beherske norsk, ulike støtteordninger som f.eks. veiledning, 3/14/2018 11:14 PM

11 Større åpenhet om våre bosatte flyktningner, innvitere de inn i mange ulike foraer. 3/14/2018 10:43 PM

12 Respekt, språktrening og utdanning 3/14/2018 9:19 PM

13 Gi de sjansen. Intergrering via voksenopplæring. 3/14/2018 4:39 PM

14 Ved at arbeidslivet er mer attraktivt enn å motta offentlig støtte 3/14/2018 10:16 AM

15 Inkludere dem!! 3/13/2018 10:13 PM

16 Norskkurs for alle, unger på skole, barn i barnehage 3/13/2018 9:00 PM

17 Bedre Norskopplæring og mer satsing på intregeringsarbeid. 3/13/2018 8:11 PM

18 Ved å gjøre norskopplæring til et krav om man skal ut i arbeidslivet. 3/13/2018 7:58 PM

19 Send dem hjem dær dem kommer fra 3/13/2018 7:30 PM

20 Integrering 3/13/2018 7:11 PM

21 Norskkunnskaper, barnehageplassar... Samarbeide med næringslivet. 3/13/2018 7:06 PM

22 lære dem norsk. Integrere dem. Utdanne seg. 3/13/2018 6:41 PM

23 Språkopplæring aller viktigst. Fadderordningen med lag og foreninger. Nav må fortsette å
oppsøke bedrifter og lokke med "gulrøtter". I bedriftene må det være faddere som informerer og
motiverer til god arbeidsdisiplin.

3/13/2018 6:28 PM

24 Nav, voksenopplæring og mottaket må gå i dialog med de største bedrifte i Midt-telemar for å
kartlegge hvilken kunnskap de trenger.

3/13/2018 5:37 PM

25 Arbeidstrening , men ikke så lenge arbeidsplassen utnytter det 3/13/2018 5:30 PM
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26 Tidlig inntegrering med fokus på språk. 3/13/2018 4:53 PM

27 Øke norskopplæring og praksisplasser. 3/13/2018 2:26 PM

28 Nav kan gi folk som er arbeidsledige jobb. Kommunen kan for eks komme med arbeidsooogaver
også kan nav deleger oopgaver som må gjøres for å få utbetalt penger.

3/13/2018 2:15 PM

29 God norsk opplæring....må kunne snakke og forstå norsk 3/13/2018 2:14 PM

30 Sørge for god lokal inkludering og hjelpe innvandrere og bygge gode sosiale nettverk. Dette kan
øke mulighet for å komme inn på arbeidsmarkedet.

3/13/2018 1:52 PM

31 Må lære seg bedre språket 3/13/2018 1:20 PM

32 Mer alternative jobber 3/13/2018 12:59 PM

33 Frivillighetssentral som det kan jobbes på. Traineer-stillinger i nærligslivet i nome. Få barna inn i
kulturskole /idrett. Foreldre må på «dugnadskurs»

3/13/2018 12:58 PM

34 Prioriter norsk-kurs, samt IKKE betal de bedre for å sitte hjemme/arbeidsløs kontra jobb. Slik det
er idag. Kjenner til flere tilfeller der dette har kommet frem fra innvandrerene selv. Får de bedre
betalt av å få seg jobb, så skal du se alle får seg jobb også! :)

3/13/2018 12:23 PM

35 Satsning på norsk skolering av innvandrere. Vanskelig situasjon å komme til et nytt land, med
fremmed kultur, språk og rutiner. Nome er en tettsammensveiset bygd hvor det kan være
vanskelig å få innpass om man kommer utenfra. Dette gjelder ikke bare innyansere. Om man byr
på seg selv, tar del i lokale fritidstilbud, dugnader og frivillige organisasjoner byr man på seg selv
og får lettere tilhørighet og innpass. Kanskje opprette støttefamiler for innvandrere - kanskje det
finnes, men jeg har ikke hørt om det. Mange som vil hjelpe, men kanskje kommunen kan sette
igang tiltak rettet mot dette. Selvfølgelig er også satsing på språk i bhg og skole viktig for
innvander barna.

3/13/2018 12:09 PM

36 Arbeidsgivere må gi dem sjansen. Utdanningen innvandrere alt har bør ikke ingnoreres i den grad
det gjøres i dag, det finnes leger som knapt får jobbe i matvarebutikk.

3/13/2018 11:39 AM

37 De må være gode i norsk og kjenne det norske systemet 3/12/2018 10:09 PM

38 stille krav 3/12/2018 8:48 PM

39 Arbeidsgivere må åpne opp for praksis og jobb. Gi folk muligheten.Tettere samabeid mellom NAV,
voksenopplæring og arbeidsgivere. Det handler selvfølgelig om intergrering i alt- og at vi og
innvandrerene mangler kunnskap om hverandre begge veier.

3/11/2018 12:40 PM

40 Mer praksis i ulike bedrifter med god veiledning. Dette gir innsikt i norsk samfunn og språkpraksis
etterfulgt av teori.

3/7/2018 1:40 PM

41 Kunne språk og tilpasse seg vår kultur. 3/6/2018 11:07 PM

42 Inkludere og ikke dømme! 3/6/2018 5:10 PM

43 Inkludering i frivillige lag og foreninger gir kunnskap om samfunnets byggesteiner, det å forstå
dugnad og samarbeid er avgjørende for inkludering. Dette ligger til grunn for hvordan vi nordmenn
forstår også arbeidslivet. Uten denne forståelsen blir det for utenforskap og NAV.

3/6/2018 3:41 PM

44 tilby de arbeid( gratsarbeid) for å lære språket raskere. De siste vi har fått på språkopplæring nå
har bodd på dagsrud i 10 og 5 år .

3/6/2018 12:10 AM

45 Integrering. Også fra dem sin side. F.e å snakke sitt eget språk på jobben hjelper ikke til bedre
integrering

3/5/2018 6:55 PM

46 Legge til rette for praksisplasser. Kommunen kan gå foran med godt eksempel og bruke
anonymiserte søknader slik at man bare ser kompetanse og ikke navn. Viktig at mennesker blir
ansatt etter kompatanse og ikke bekjentskaper.

3/5/2018 4:37 PM

47 Bedre norsk opplæring og stille krav om deltagelse 3/5/2018 10:40 AM

48 Første bud må være at de lærer norsk. Innvandrene må bli behandla likt med norske
arbeidstakere ved søknad om stillinger. Hjelpe innvandrere om norsk arbeidsliv. Hjelpe de med å
lage arbeidsplasser innenfor områder som de har kompetanse innenfor. Skape nyetableringer
som vi trenger i kommunen.

3/3/2018 3:19 PM

49 Tilpassa språkkurs og økonomisken støtteordninger til de som tilbyr arbeidsplasser. God
oppfølging på arbeidsplassen.

3/3/2018 11:25 AM
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50 De må kunne snakke bedre norsk 3/2/2018 12:03 AM

51 Med å sette strengere regler på de lette pengene fra Nav. 3/1/2018 1:02 AM

52 Arbeidsplikt for mottagere av nav stønader, på sikt vil brukere heller søke jobber enn arbeidsplikt
mot ytelser fra Nav

2/27/2018 9:08 PM

53 Involvere frivilligheten, næringsliv. Kreve norskopplæring og kompetanseheving. Få dem ut i
meningsfull aktivitet/skole.

2/27/2018 9:38 AM

54 Få flere arbeidsplasser 2/26/2018 11:08 PM

55 Satse på språk i barnehager og skoler ved å la kvalifiserte innvandrere følge tett på barn med
samme språk for å oversette hverdagen for barna. Ved så tett oppfølging av språk, vil barna lære
språket og kulturen mye fortere

2/26/2018 11:06 PM

56 Stimulere til praksisplasser, kommunen må selv gå foran! Møteplasser hvor en fokuserer/øver på
kommunikasjon på norsk

2/26/2018 7:31 PM

57 Begrens bosettingen av flyktninger i Nome til det nivået vi kan takle. 2/26/2018 4:57 PM

58 Tvungen norsk opplæring, tiltak fra kommunen hvor innfødte og innvandrer møtes 2/26/2018 9:56 AM

59 Fortsett med voksenopplæring 2/26/2018 9:37 AM

60 Når vi ser at eldrebølgen rett under nese vår, og samtidg skjer det ikke helt opptimatl med
innflytting av unge til kommune men tvert imot. Da kan vi gjøre blant annet; • Den ene er å gjør
kommunen attraktiv for unge som flytte til kommune, det hjelper ikke med kr 100000 , dette har
man prøvd lenge uten noe særlig resultat. Arbeidsplasser, full barnehage dekning. Invitere
bedrifter altså store bedrifter om de kan skappe arbeidsplasser uten så mange innsigelser. • Få
utdanning institusjoner , f eks. Samarbeide med universitet og høyskoler. • Investere i
flyktninger/innvandrer for å enten studere eller lære seg godt norsk med god oppfølging . vel det er
dyrt på kortsikt , men lønnsom på langsikt.

2/26/2018 1:11 AM

61 Språk- og kulturopplæring. Kutt i stønader 2/26/2018 1:10 AM

62 Norsk opplæring først. Deretter lage en vikartjeneste 2/26/2018 12:22 AM

63 Bedre språkopplæring og skolering til relevante yrker 2/25/2018 11:57 PM

64 Arrangere plasser hvor folk kan møtes for å bli kjent. Praktiskplasser og frivillig arbeid med lag og
foreninger

2/25/2018 11:46 PM

65 Tror det bør bli en tilskudds ordning 2/25/2018 11:00 PM

66 Styrke språkopplæring, satse på praksisplasser, motivere næringslivet. Infomøter 2/25/2018 10:46 PM

67 Åpenhet, tilrettelegging, kontakt. 2/25/2018 12:12 PM

68 Ved å få flere arbeidsplasser til kommunen. Styrke privat næringsliv 2/4/2018 3:40 PM

69 Det er svært få jobber ledige i Nome, til innvandre eller andre. 2/4/2018 11:12 AM

70 Intensivere norskopplæring. Innby private som har lyst til norskopplæring i små grupper. Alltid ha
innvandrere i tankene ved behov forselv små oppdrag. La innvandrere selv organisere seg i
oppdragsgruppe, f. eks snømåking, plenklipping, bærplukking både i hage og skog, innhøsting,
veving av ryer o.l.r

1/31/2018 11:41 PM

71 arbeidsplasser og tettere samarbeid mellom nav og kommune om "hurtigsporet". God og rask
norskopplæring

1/31/2018 9:10 PM

72 Organisere en frivillighetssentral hvor innvandrere kan komme i kontakt med innbyggere i
kommunene. Ordningen bør organiseres slik at innvandrere jobber sammen med norskspråklige

1/30/2018 2:55 PM

73 Obligatorisk Norskopplæring,endringsvilje til å innrette seg etter vår kultur.Godta annen utdanning
enn kun "norgesnormen"

1/29/2018 8:10 PM

74 Ved å gi dem god norsk undervisning og innsikt i vårt kulturelle liv 1/29/2018 5:59 PM

75 Om man er litt ut å reiser så ser man at i andre land som eksempel USA så må de yte å de er
mere fornøyde.. her blir de sydd puter under armene. Å de kan ikke ha samme rettigheter før de
har bodd her over veldig lang tid, det sender feil signal.

1/27/2018 4:56 PM

76 Åpne arbeidsplassene, unngå at innvandrerne blir et eget samfunn på sida av Nome-samfunnet.
Forventninger til innvandrerne, ha innvandrerbarn i barnehage.

1/26/2018 3:07 PM
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77 Vi har et begrenset arbeidsliv med begrenset kapasitet. Systematisk og tett samarbeid mellom
ansvarlige etater og arbeidsgiverne

1/25/2018 11:55 PM

78 Bli kjent med en innvandrer privat. Nettverk er det viktigste for å komme i jobb 1/25/2018 7:17 PM

79 Bedre integrering. 1/25/2018 3:42 PM

80 Inkludere de, utdanne de med tilbud av studieplasser 1/25/2018 3:40 PM

81 Styrke samarbeidet mellom voksenopplæringen og NAV. Komme tidligere inn, vi har mange godt
kvalifiserte innvandrere, og endel av disse bør kunne gå inn i "hurtig spor". Oppfordre private og
offentlige bedrifter til å gi innvandrerne en sjans. Nome kommune bør gå forran som et godt
eksempel.

1/25/2018 12:28 AM

82 Lære de godt nok norsk 1/24/2018 10:26 PM

83 Gode norsk kurs og nok jobber som fenger alle. At de får brukt evt utdannelse fra hjemlandet. 1/24/2018 5:46 PM

84 Jobbe konkret forebyggende mot Janteloven og arroganse 1/24/2018 1:13 PM

85 Innvandrane må settast i arbeid så snart dei kommer hit, få god norskopplæring, for så å strakks
begynne med arbeid dei kan klare, om så det skulle være å rake lauv og rydde langs vegar og i
sentrumsområde. Dei skal få ansvar sjølv for sine arbeidsoppgaver. Det er viktig å fylje med, men
ikkje detaljstyre dei. Gje dei ei oppgåve dei skal løyse, og ei tid til disposisjon, sett dei raskt inn i
ein norsk arbeidsmetode der dei sjølv utfordrast til å tenke, ikkje kunn mota spesifikke ordre

1/24/2018 10:22 AM

86 Lære dem norsk språk, og ikke minst norsk kultur. Vi må få lov til å være norske, innvandrerne
kommer til oss, da må de omstille seg.

1/24/2018 7:34 AM

87 Mer realistiske integreringstiltak med arbeidstrening, språktrening og tilvenning til Norsk arbeidsliv.
Det er viktig å forstå at det ofte ikke bare er språket som står i veien.

1/24/2018 1:07 AM

88 Språk - utdanning - jobb 1/23/2018 11:10 PM

89 Gi de mulighet, gi de praksisplass og jobb 1/23/2018 10:41 PM

90 de må inkluderes i lokalmiljøet, slik at språket blir godt nok. De må få kunnskap om hvordan
samfunnet vårt er bygd opp og at det forventes at man jobber.

1/23/2018 10:15 PM

91 Ta innvandrere inn i praksis på både offentlige og private arbeidsplasser 1/23/2018 10:01 PM

92 Mer sosial samvittighet hos arbeidsgivere, vilje til å ta inn på praksis og å ansette
fremmedspråklige. Mulighet for å forlenge introduksjonsprogrammet til 3 år.

1/23/2018 8:09 PM

93 Språkopplæring og utdanning er viktigst. 1/23/2018 8:01 PM

94 God norskopplæring! 1/23/2018 7:52 PM

95 Legge til rette. Har de sertifikat? Språk? Arrangere møter for lokale og innvandrere. Vi må være
åpne og inkluderende -dette går begge veier.

1/23/2018 7:49 PM

96 Praksisplasser 1/23/2018 7:44 PM
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