
Utfordringer og
anbefalinger 
for å skape levedyktige og inkluderende 

lokalsamfunn

Hva
MATILDE står for “Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in 
European Rural and Mountain Regions. MATILDE er et treårig forskningsprosjekt (2020-2023) finansiert 
under EUs Horisont 2020-program. MATILDE undersøker effektene av migrasjon på utviklingen av 
distriktskommuner og rurale områder. Prosjektets utgangspunkt er at inkludering og mangfold er 
viktige for fornyelse og innovasjon i disse områder.

Deltakende land og institusjoner
10 land involvert
12 universiteter og forskningsinstitutter, 
inkludert Østlandsforskning ved Høgskolen i 
Innlandet
13 lokale partnere, inkludert og Innlandet 
fylkeskommune
13 casestudier, inkludert Midt-Gudbrandsdalen
og Nord-Østerdalen

Utfordringer
I de norske casestudier har vi sammen med diverse stakeholders identifisert flaskehalser for en 
vellykket integrering av innvandrere i distriktsområder. Disse utfordringer legger basisen for policy 
anbefalinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Mangel på et offentlig 
transportsystem i rurale 
regioner
Spredt bosetting og spredte 
offentlige tjenester som 
utdanning og helse gjør 
innbyggere avhengig av bil
Kostbart å ta førerkort og 
utfordringer på grunn av 
språkproblemer

Mangler treffpunkter og 
møteplasser for sosialt 
samspill på tvers 

Høye terskler for 
arbeidsmarkedsdeltakelse
Hindringer og lite støtte til 
gründere 
Begrenset strukturert støtte 
og få prosedyrer for 
anerkjennelse av formell og 
uformell kompetanse



Opprette lokale plattformer for informasjonsdeling rundt aktiviteter og treff. Innføring 
av aktivitetspass og støtte for innvandrerbarn som ønsker å delta i organiserte 
fritidsaktiviteter.
Inkluderingstiltak for personer som bor alene, ikke bare rettet mot familier.
En mentorordning kan åpne dører til det norske språket og et sosialt nettverk.
Øke engasjementet fra frivillighetssektoren som et supplement til offentlige 
flyktningtjenester

Anbefalinger på regionalt nivå

Anbefalinger til lokale myndigheter

Vil du vite hvilken utfordringer de andre MATILDE-regioner identifiserte? Og hvilke 
anbefalinger som blir gitt i andre europeiske land? Du kan laste hele MATILDES Policy 
Recommendation Booklet her (engelsk):   

Anbefalinger på nasjonalt nivå

Forbedre innvandrernes muligheter for mobilitet ved å tilby førekortopplæring og 
(teori)prøver på forskjellige språk, forbedre offentlig transporttilbud eller sette opp 
dele-bil-tjenester. 
Etablere en jobbsentral som kobler lokale bedrifter og innvandrere for småjobber, 
sommerjobber, praksisplasser.
Forbedre tilgangen til yrkesfaglig utdanning for migranter i rurale områder. 
Gründerkurs spesielt tilpasset innvandrere, gjøre informasjon om støtteordninger mer 
tilgjengelig og skreddersy personlig rådgivning. 

Legge til rette for raskere overgang til arbeidsmarkedet gjennom å tilby strukturerte 
støtte- og anerkjennelsesprosedyrer for å bistå innvandrere i å dokumentere formelle
og uformelle kompetanser.
Forbedre kvaliteten på samarbeid og kommunikasjon mellom staten og lokale 
myndigheter om bosetting. Gi et realistisk bilde av mulighetene som finnes i 
distriktene.




