
IMDi midts nominasjon til Bosettingsprisen 2015: Sunndal kommune 
 
Sunndal kommune i Møre og Romsdal har 7155 innbyggere, ca. 4300 av disse bor i 

kommunesenteret Sunndalsøra. Kommunen ble nominert til Bosettingsprisen også i 

2013. 

 

Ekstraordinær innsats for å bosette mange flyktninger i 2015 

 

Sunndal kommune har alltid vedtatt å bosette flyktninger i tråd med IMDi sine 

anmodninger og bosetter i tråd med sine bosettingsvedtak. Dette inkluderer bosetting av 

enslige mindreårige. Kommunen har i tillegg over tid vist stor grad av fleksibilitet i sin 

bosettingspraksis. Denne fleksibiliteten viste de også i 2015; Sunndal kommune hadde 

allerede på IMDis anmodning økt sitt bosettingsvedtak med 60% fra 25 til 40 flyktninger, 

likevel klarte de å bosette 49 flyktninger.   

 

Sunndal kommune bosetter personer både i kommunale og private boliger. Bosetting i 

private boliger skjer i hovedsak gjennom avtalt selvbosetting. Kommunen arbeider også 

aktivt for å få flyktninger over fra kommunal til privat leie og lykkes godt. I tillegg har de 

en bevisst praksis på å innvilge startlån til de som har mulighet for å betjene det. Dette 

bidrar til en god gjennomstrømning, og letter bosettingsarbeidet for kommunen. 

 

Høy overgang til arbeid eller utdanning for deltakere i 

introduksjonsprogrammet 

Sunndal kommune har et mål om at minst 70 % av introduksjonsdeltakerne skal gå over 

til utdanning eller arbeid etter fullført introduksjonsprogram. De har også en ambisjon 

om at resultatene fra norskopplæringen skal ligge over landsgjennomsnittet. 

Sunndal kommune sin kvalifiseringsstrategi følger to hovedlinjer – arbeidsrettet introløp 

og utdanningsrettet introløp. Nedenfor følger noen av tiltakene som er igangsatt for de 

ulike kvalifiseringsløpene: 

o Praksisplasser til de som ikke følger utdanningslinjen 

o Aktiv bruk av språkpraksis i norskopplæringen 

o Basisfag som en del av grunnopplæringen 

o Satsing på grunnskole for voksne 

o Gir tilbud til kvinner i permisjonsperioden 

o Gir deltakere fritidstilbud – tilknytning til lokale lag og organisasjoner 

o Opplæring i digitale ferdigheter 

 

Sunndal kommune har i tillegg høy bevissthet på at de ansattes kompetanse er viktig for 

at kvalifiseringsstrategien deres skal lykkes. Dette kommer blant annet til utrykk i deres 

virksomhetsplan, der det er stort fokus på utvikling og deling av kompetanse både 

internt og eksternt. 

 

Resultater fra introduksjonsprogrammet i 

Sunndal kommune 2013-2015 – overgang 

til arbeid/utdanning 

2013 73 % 

2014 77% 

2015 69% 

 

 

Planmessig og langsiktig bosettings- og integreringsarbeid med god forankring 

i kommunen og kommunens ordinære planverk.  

 



Både bosettings-, mottaks- og kvalifiseringsarbeidet er godt forankret i kommunens 

politiske og administrative ledelse.  

Innvandrertjenesten er en helhetlig overbygning som innbefatter både mottaksdrift, 

flyktningetjeneste og voksenopplæring. Dette har gitt mange effektiviseringsgevinster og 

gode muligheter for faglig utvikling. 

 

Innvandrertjenesten er også blitt en strategisk viktig næring for kommunen, både i 

forhold til ambisjonen om å øke folketallet og som arbeidsplass. Per dags dato har 

tjenesten ca. 85 personer i arbeid. 

 

Sunndal er en av relativt få kommuner som selv driver asylmottak. Her er Sunndal i 

forkant – det er nå både politiske signaler og føringer fra UDI om at flere kommuner bør 

etablere mottak. Asylmottaket har 260 ordinære plasser og 40 plasser for enslige 

mindreårige asylsøkere (EMA) som nylig er utvidet med ytterligere 34 plasser. I tillegg er 

det fra desember 2015 etablert en ny avdeling med 30 plasser for EMA. 

Innvandrertjenesten arbeider nå med opprettelse av et nytt EMA-mottak i 

nabokommunen Nesset som også skal drives av Sunndal kommune. Dette vil få 30 

plasser og 20 ansatte. I 2010 ble kommunen nominert til gründerprisen på grunn av 

opprettelsen av mange nye arbeidsplasser i kommunen.  

 

Forankring av bosettings- og integreringsarbeidet kommer også tydelig frem i 

kommuneplanens samfunnsdel for Sunndal kommune, der tilflytting og integrering er et 

av hovedsatsingsområdene i perioden 2007-2015.  

Sunndal kommunes integreringsarbeid er også synlig og gjennomgående i kommunens 

øvrige planverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


