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    NETTVERK FOR KOMPETANSETILFLYTTERE I SØNDRE VIKEN 

Tilstede: 12 medlemmer 

Vinner av vinflaske: Laura Pollard 

Etter innledende informasjon om bl. a. neste ukes IC-

møte var det foredrag ved Sabine Larrieu-Hellestad, 

Halden næringsutvikling. 

Hun er halvt svensk og halvt fransk, med lang 

yrkeserfaring bl. a fra England. Hun har bodd i Norge i 

flere år, og er for tiden ansatt i en deltidsstilling som 

prosjektkoordinator i et regionalt prosjekt for 

integrering av tilflyttere med spesiell kompetanse. 

Problemstillingen er hvordan bedriftene kan holde på 

spesielt kompetent arbeidskraft over lengre tid, og 

hvordan få de til å bli i Norge. For bedriftene koster 

det i snitt ca. 250 000 å rekruttere en person i denne 

gruppen. 

Norske bedrifter uttaler i NHOs økonomibarometer at: «Den viktigste hindringen for økte 

investeringer er tilgang på kvalifisert arbeidskraft». 

Målet er å skape et relevant og selvstendig forum for tilflyttere i regionen, et sterkt felleskap 

som skaper tilhørighet, og at målgruppen etablerer seg i regionen en lenger periode og føler seg 

hjemme. 

Problemstillingen gjelder særlig for høyteknologibedrifter og små oppstartsbedrifter med behov 

for spesiell kompetanse. Utfordringen når arbeidstakerne kommer til Norge er å få de til å 

trives så godt at de blir lengst mulig. Da må praktiske forhold legges til rette, slik som jobb for 

ektefeller, bosted, barnehage/skole, språkopplæring og ikke minst et sosialt nettverk. 

Utfordringer med sosialt nettverk og 

fritidsaktiviteter er særlig tydelig. Gjennom 

prosjektet er disse utfordringene tatt tak i, og 

det er nå samlinger og aktiviteter jevnlig for 

disse gruppene. Utfordringen blir å følge opp 

dette videre når prosjektet avsluttes. 

Kanskje kan det være noen aktuelle Rotary-

medlemmer i disse gruppene? Da gjelder det 

bare å få tak i dem og sørge for at Rotary kan 

dekke behovet for et lokalt nettverk. Kanskje 

noe å følge opp. 
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