
Exempel på sektorsövergripande samarbete  
 
Ett bra exempel på kommuners och olika yrkesområdens gemensamma arbete för att stödja 
invandrares integration är det intentionsavtal som har ingåtts i huvudstadsregionen för att påskynda 
invandrarnas sysselsättning. Det nuvarande avtalet omfattar åren 2013-2015. Avtalet har 
undertecknats av staten (arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet), 
Esbo, Helsingfors och Vanda städer samt företagarorganisationerna i huvudstadsregionen 
(Företagarna i Esbo, Helsingfors och Vanda) samt Helsingforsregionens handelskammare. 
  
Målet med intentionsavtalet är att göra det lättare för invandrare att komma in på arbetsmarknaden 
genom att utveckla arbetsmodellerna och öka resurserna. Man strävar efter att uppnå målet genom att 
skapa en ny typ av samarbete mellan olika aktörer, som ska hjälpa invandrarna att snabbare få tillgång 
till de tjänster som är mest lämpliga för dem. Enligt riktlinjerna i lagen om främjande av integration 
riktar intentionsavtalets parter de integrationsfrämjande tjänsterna och åtgärderna särskilt till det 
inledande skedet av invandringen. 
 
NTM-centralen i Lappland har utvecklat ett sektorsövergripande samarbete genom att koordinera två 
lokala nätverk med invandrings- och integrationsaktörer, MAKO-nätverken (invandrings- och 
integrationsnätverken) i Havslappland och Rovaniemi. Nätverken är öppna och deltagarna har 
inkluderats i postningslistor som används aktivt för att informera om aktuella invandrings- och 
integrationsärenden. Vid de möten som ordnas regelbundet behandlas aktuella riksomfattande och 
regionala frågor, invandringsstatistik och projekt och annan verksamhet presenteras. Under mötena 
sprids information, erfarenheter och god praxis och nätverk bildas.  
 
Invandringschefen på NTM-centralen i Lappland ansvarar för ordförandeskapet för nätverken och 
som sekreterare fungerar en representant för Rovalan Setlementti ry. Dessutom finns det enligt de 
regionala utvecklingsbehoven projektdrivna underteam som är underställda MAKO-nätverken. 
Underteam har bildats för utveckling av den inledande vägledningen, utbildningsvägarna och 
sysselsättningsvägarna. Målet är att etablera MAKO-nätverkens verksamhet i Lappland och fortsätta 
att utveckla verksamhetsinnehållet samt stärka samarbetet mellan närverken i synnerhet vad gäller 
identifiering, spridning och förankring av god praxis som en del av integrationsarbetet. 
 
Utvecklingsprojekten har inom många branscher planerats så att de på ett betydande sätt 
kompletterar den övriga servicestrukturen och styr mot en mer heltäckande användning av tjänsterna. 
Som exempel kan man nämna de många ERS-projekten med anknytning till rådgivning och 
handledning av invandrare, som ingår i ALPO-stödstrukturen.  
 


