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Bosettingsprisen 2016 
 

IMDi Indre Øst nominerer Tynset kommune 
 

Tynset kommune har 5 580 innbyggere, og er regionsenteret i Nord-Østerdalen, Hedmark fylke.  

11,5 prosent av kommunens befolkning er innbyggere med innvandrerbakgrunn fra over tretti 

ulike land. Som en av åtte kommuner i Fjellregionen, har Tynset i løpet av de to siste årene jobbet 

med å skape bolyst og øke til flyttingen til regionen, og bosetting og integrering av flyktninger er 

en viktig del av denne rekrutteringen.  

Kommunens slagord er «kjem’n te Tynset, så trivs’n», og deres bosettings- og integreringsarbeid 

er et eksempel på den gode innsatsen kommuneansatte gjør på å ønske velkommen til og ivareta 

hver enkel nye innbygger. I Tynset er alle velkommen, og det er husrom og hjerterom til de som 

trenger det.   

De tre siste årene vedtok kommunestyret bosetting av flere flyktninger enn det antallet de ble 

anmodet om: 

 

Kommunen gjør en ekstraordinær innsats for å bosette flyktninger gjennom blant annet gode og 

kreative løsninger for boligfremskaffelse:  

 Strategisk bruk av kommunal boligmasse: teknisk etat i kommunen samarbeider tett og 

systematisk med flyktningavdeling, og boløsninger til flyktninger vurderes med 

utgangspunkt i integreringsperspektivet: Hvem trenger bolig? Hvilke behov har personene 

det gjelder? Hvordan tilrettelegge for best mulig trivsel? 

 Bosetting i boliger som flyktningene selv skaffer er ikke kun storbyfenomen – praksis med å 

bosette personer som selv finner seg bosted i Tynset er godt etablert i kommunen 

 Kommunens hjemmeside er den viktigste boligformidlingssentralen for det private og 

kommunale leiemarkedet, og ledige boliger oppdateres jevnlig. Innbyggerne er derfor 

delaktig i integreringen gjennom bl.a. boligformidling. 

Tynset kommune har siden 2009 tatt imot enslige mindreårige barn og ungdom og gitt dem trygt 

hjem og god oppvekst: 21 enslige barn og ungdom ble bosatt i kommunen i perioden 2014-2016 

(2014: 4, 2015: 7, 2016: 10).  

Tynset har betydelig arbeidserfaring og kompetanse på feltet, og er raus med å dele sine 

erfaringer med andre kommuner i fylket og regionen, og har ved flere anledningen blitt brukt som 

innleder ved seminarer og kompetansehevingstiltak om arbeidet med bosetting og integrering av 
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enslige mindreårige flyktninger. Kommunens arbeid med enslige mindreårige barn og ungdom blir 

også lagt merke til av nabolandet Sverige. 

Tynsets målsettinger og milepæler i integreringsarbeidet er gjenspeilet i den kommunale planen 

for mottak, bosetting og integrering av innvandrere. Gjennom integrering ønsker man å nå målet 

om likestilling gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for alle uansett 

opprinnelse. 

Tynset kommune har flere funksjoner som rommer hele regionen, og Tynset Opplæringssenter er 

en regional drivkraft i kvalifisering av nyankomne innvandrere i Nord-Østerdalen. Senteret spiller 

en sentral rolle i arbeid med norskopplæring og arbeidskvalifisering av nyankomne innbyggere, og 

gir opplæringstilbud til deltakere fra til sammen fire kommuner (Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal).   

Det interkommunale samarbeidet om voksenopplæringen i regionen gir muligheter for økt 

differensiering av undervisning, større fagmiljø for lærere og større sosialt miljø for elevene. Alle i 

lærerteamet ved Tynset opplæringssenter har fagkompetanse i flerkulturell forståelse. Fra og med 

2016 har Tynset opplæringssenter også en norsklærer med ansvar for oppfølging av elever i 

språkpraksis ute i kommunene.  

Tynset opplæringssenter tilbyr bl.a. grunnskoleopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. 

Kommunen har tatt grep til å få flere flyktninger og familiegjenforente i arbeid ved å bl.a. 

arbeidsrette introduksjonsprogrammet med fokus på to områder der innbyggere har størst 

mulighet til å skaffe seg jobb i regionen: 1) helse- og omsorg og 2) grønn sektor. Tynset 

kommune har også et politisk vedtak som forplikter kommunale tjenester til å stille plasser til 

disposisjon for språk- og arbeidstrening for introduksjonsprogramdeltakere. 

 

Kontaktpersoner i kommunen: 
 Ordfører Merete Myhre Moen (merete.myhre.moen@tynset.kommune.no), tlf 90611252 

 Gunn Bråten, koordinator for flerkulturelt arbeid (gunn.braten@tynset.kommune.no, tlf. 

400 27 763) 

 Even Røe, teamleder for enslige mindreårige (even.roe@tynset.kommune.no, tlf. 400 

39 254) 

Kontaktperson i IMDi: 

Regiondirektør Eva Khan (ekh@imdi.no, tlf. 911 52 843) 
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