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Tilflytterprosjekt 

Prosjektgruppe

Elsa Holm Gratangen frivillighetssentral

Linda Klausen Gratangen kommune

Ruben Åkenes Næringsliv

Silje Lorentzen SPIRE/VINN

Hilde M. Normark SPIRE/NRNF

• Kartlegge  «Kompetanse- og rekrutteringsbehov» 

• Kartlegge  «Service og tjenstetilbydere målgruppe tilflyttere» 

• Presentere resultat av kartlegginger

• Etablere første versjon av tilflytterportal

• Etablere redaksjon/tilflytteteam 
- rutiner for oppdatering av tilflytterportal og facebookside



Rekruttering de neste 5 år
12 bedrifter i Gratangen har svart på kartleggingen.
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Rekruttering

I dag Rekruttere

Ansetter i dag 160 
Skal rekruttere 55
Økning 34 %



Kompetansebehov
Fagutdanning
• Akvateknikere
• Automasjonsteknikere
• Bygg og anlegg
• Forpleining
• Glassarbeider
• Guide
• Kokk
• Lastebilmekaniker
• Lyd/lys tekniker
• Møbelsnekker
• Sjåfør
• Sveiser
• Teknisk tegner
• Tømrer

Høyere utdanning
• Arkitekt
• Biolog
• HR 
• Ingeinør prosessteknologi
• Ingeniør - økologi/bærekraft
• Ingeniør bioteknologi
• Ledelse
• Regnskapsfører
• Økonom



Antall ansatte m/fremmedspråklig bakgrunn
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Mottaksapparat og tilbud til tilflyttere

Navn enhet/virksomhet: Kort info om tjenestetilbud, gjennomførte eller planlagte tiltak/tilbud/prosjekter med målgruppe tilflytter:

Sektorleder helse og omsorg • Rekrutteringstilskudd til sykepleiere og vernepleiere - 40.000,- per år. Samt en ekstra ferieuke. 
(Dette gjelder også for de fastboende her i kommunen).

• Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass.
• Vi reklamerer for gratis SFO og ingen eiendomsskatt.
• Vi tilbyr deltakelse på et fagseminar hver måned. Det er gratis å delta på disse.
• Vi har begynt å legge inn i turnus en fagdag hver 6 uke. 
• Vi har søkt midler gjennom Fylkesmannen i Troms. Prosjektet med kompetanseutvikling heter "Gode fagfolk 

vokser". Sektorleder for helse og omsorg er ansvarlig for prosjektet.

Oppvekst og kultur • Vi har ledige barnehageplasser, og gratis SFO i den kommunale skolen.
• Vi følger opp bosatte flyktninger, skaffer bolig og legger til rette for språkopplæring og arbeid/praksis. 
• Bidrar økonomisk til generelle aktiviteter i lag og foreninger, både aktiviteter som gjennomføres gjennom året og 

enkeltarrangement.

Gratangen historielag • Tilbud om guidete turer, både lokalhistorie og krigshistoriske vandringer - bli kjent med din kommune.
• Ønskelig med tilskudd til leie av buss til disse turene.
• Båtturer med "Straumnes", 54 fot. Ren hygge eller fiske i fjorden.

Gratangen Frivilligsentral • Tirsdagskafé med ut på tur først, etterpå kafé
• Språkcafé for damer





Redaksjon «Bo i Gratangen»



Hvordan kan vi bruke portalen?
• Bidra med innhold og aktuelt stoff til siden. 
• Delta i redaksjon.
• Legge link til boigratangen.no fra din egen nettside.
• Oppgi nettadresse boigratangen.no i annonser/utlysning ledig stilling.
• Dele artikler på facebook.



Samarbeid på facebook?

• Deling av arrangementer  https://www.facebook.com/pg/boigratangen/events/ 
• Grupper deler artikler



Samarbeid på facebook?

• Ha flere medarrangører


