Søknadsskjema for Bolyst.

1. Hva er navnet på prosjektet?

Lyngdal for alle

2. Hvem er juridisk eier av prosjektet?

Lyngdal kommune

3. Søknadsbeløp:

1.300.000,- over tre år

4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra – til)?

Høst 2011 - Vår 2014

5. Hvem er kontaktperson(er)?
Navn, adresse, telefonnummer og e-post.

1) Solveig O. Vatne, leder NAV Lyngdal,
telefon: 91 67 61 75, epost:
solveig.vatne@nav.no
2) Marius Thoresen, initiativtaker til
prosjekt, telefon: 99 22 38 35, epost:
marius.halkinrud.thoresen@nav.no

6. Prosjekt- og/eller arbeidsgruppe(r)
Gi en kort oversikt over organiseringen av
prosjektet.

Arbeidsgruppe: Marius Thoresen
(initiativtaker), Daniel Collett
(Sosiolog/Holdningsskapende arbeid),
Kristine Gregersen (Leder
Frivilligsentralen), Trine Aunevik (SLT
koordinator), Pål Fosse (kulturkonsulent
barn og unge)
Styringsgruppe: Flyktningråd (Rådmann,
NAV-leder, kommunelege og
Flyktningkonsulent), VAF ved Lisbeth Reed
Faggruppe (ønskelig): Representant fra
Cocoon Ressursenter, Hildegunn Sarita
Selle (Poliklinikk for psykosomatikk og
traumer), Kjell Østby (Flexid/Larvik
Læringssenter), Loveleen Kumar, Alason
Abdulahi (IMDI Sør), Edin Kavara (Lyng
Mottak).
”Lyngdal for alle" er et prosjekt rettet mot
integrering og inkludering av innvandere og
andre tilflyttere. Hovedmålsetting er å bidra
til å øke integreringen og inkluderingen av
alle tilflyttere i lokalsamfunnet. Prosjektet

7. Gi en kort omtale av prosjektet. Maks 250
ord. Forsøk å være så operativ som mulig. Jfr
også punkt om gjennomføringsevne i
utlysningsteksten.
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har spesielt fokus på ikke-vestlige
innvandrere, men tar mål av seg at tiltakene
og virksomheten skal bidra positivt hos
tilflyttere generelt. Tanken er at prosjektet
skal engasjere tverretatlig og koordinere
eksisterende aktivitet i kommunen og
effektivisere denne innsatsen gjennom
dialog og samarbeid, samtidig som nye
aktiviteter skal iverksettes. Et av
hovedfokusene vil være holdningsskapende
arbeid blant barn og unge, med inkludering
som et sentralt mål. Det skal i tillegg
etableres en flerkulturell møteplass slik at
tilflyttere og innfødte kan ha en uformell
arena der tilflytteres ressurser settes i fokus,
blant annet gjennom internasjonale
kafékvelder og temakvelder. Idrett, og
spesielt fotball, er tenkt som en bevisst brukt
arena for integrering, og i den forbindelse er
det opprettet kontakt med Petter Werni fra
NISO gjennom prosjektet "Proffen på
mottak".
Som del av prosjektet tenker man seg også å
opprette et flerkulturelt råd i Lyngdal, slik at
det flerkulturelle får en egen kanal for å
påvirke lokalsamfunnsutviklingen.
Av andre relaterte aktiviteter skal det
arrangeres en årlig velkomstseremoni for
tilflyttere og i denne sammenheng skal det
utvikles en aktivitetsbrosjyre og
hjelpeapparatsbrosjyre som bedrer
integrering. I tillegg er det et samarbeid med
Lister psykisk helse om utvikling av
traumebehandling for flyktninger.
Samtidig har prosjektet et fokus mot
regionalt samarbeid i Lister-regionen, hvor
man har som et konkret delmål at prosjektet
skal kunne oppskaleres på regionalt nivå.
Målgruppen for prosjektet er tilflyttere, med
spesiell vekt på ikke-vestlige innvandrere.

8. Hvem er målgrupper for prosjektet?

Målgruppen skal informeres/involveres
gjennom:

9. Hvordan skal målgruppen(e)
informeres/involveres i prosjektet?
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a. Generell markedsføring av
prosjektet gjennom lokal media,
oppslag og brosjyrer, som
distribueres i samarbeid med blant
annet servicekontor og Vekst i
Lyngdal (VIL). Dette innebærer
også utvikling av en tydelig og lett
gjenkjennbar grafisk profil og
logo.
b. Bruk av internettside
(www.lyngdalforalle.no) og andre
sosiale medier.
c. Direkte involvering gjennom det
flerkulturelle råd
d. Innarbeide prosjektet som en del
av bosettingssamtalen mellom
kommunen og nybosatt flyktning.
e. Årlige temadager som setter et
spesielt søkelys på prosjektets
målgruppe og målsetting.
f.

Samarbeid med Lyngdal
Voksenopplæring og
mottaksskolen, Berge skole, om
prosjektets målsetninger og
muligheter for målgruppen, slik at
dette kan innarbeides i deres arbeid
med innvandrere og andre
tilflyttere.
Prosjektets hovedmål er å bidra til økt
integrering og inkludering av innvandrere og
andre tilflyttere. Delmål er:
 Koordinering av eksisterende arbeid
innenfor området, for å sikre økt
effekt.
 Utvikle flerkulturelle arena hvor
målgruppen kan møtes og møte de
innfødte.
 Øke deltakelse i frivillige
organisasjoner og fritidsaktiviteter
 Øke deltakelsen i arbeidsliv blant
annet gjennom samarbeid med
”Vekst i Lyngdal” om å sikre
deltakelse av minst fem i deltakere
blant prosjektets målgruppe.
 Holdningsskapende arbeid og ellers i
lokalsamfunnet for å senke terskelen
for positiv sosial kontakt.
 Aktivt bruk av lokalmedia og sosiale
media med fokus på å gjøre ”de gode

10. Hva er mål og eventuelt delmål for
prosjektet?
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11. Hvordan er målene forankret i
lokale/regionale styringsdokumenter?

historiene” kjent.
Utvikle en modell for dette arbeidet
som kan overføres til andre
kommuner i regionen, samt til denne
og andre regioner i landet.

Lokal forankring gjennom
kommunestyrevedtak 28.04.11, hvor man
gikk inn for å støtte prosjektet med totalt kr
650 000,- i prosjektperioden. Parallelt med
prosjektet utarbeides en flyktningpolitisk
handlingsplan for Lyngdal kommune der
målene i dette prosjektet implementeres. I
tillegg er det utstrakt regionalt samarbeid om
å møte utfordringer knyttet til lav tilflytting,
lav likestilling og lav utnyttelse av
kompetansen innvandrere, som utgjør 5 %
av befolkningen, har med seg. (Listerplanen
2006, Felles strategisk Næringsplan for
Listerregionen, Scenarier 2020
Dalane/Lister 2006, Regionplan Agder
2020/2006).
Resultatet av økt integrering og inkludering
12. Hva slags resultatindikatorer har prosjektet av tilflyttere til et geografisk område kan
for måloppnåelse?
måles på flere måter. Vårt prosjekt har tatt
utgangspunkt i følgende resultatindikatorer:
Beskriv hvordan dere skal arbeide for å finne ut (Se også vedlagte framdriftsplan.)
om dere når målene i prosjektet?
1. Oppstart/nettverksbygging:
Arbeidsgruppe, Styringsgruppe,
Kontorplass/innredet innen
utgangen av september 2011.
2. Målrettet informasjonsarbeid: Velge
samarbeidende eksterne byrå,
gjennomført tilstrekkelig møter
med kommunal servicekontor,
utarbeidet grafisk profil,
informasjonsbrosjyre og
hjemmeside innen 31.12.
3.Utarbeide og implementere et opplegg
for holdningsskapende arbeid
blant barn og unge innen
utgangen av 2011 for oppstart
våren 2012
4. Koordinere eksisterende arbeid: Få en
oversikt over eksisterende arbeid
og legge fram en plan for
samarbeid innen 31.12.2011.
5. Økt aktivitet i idrettslag. Oppstart
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August 2011.
6. Etablere en flerkulturell møteplass.
Med oppstart av møteplass i mai
2012 som omfatter 20 personer
med innvandrerbakgrunn pluss
andre tilflyttere som deltar en
kveld i uken.
7. Etablere flerkulturelt råd: Oppstart i
April 2012
8. Velkomstseremoni. Første seremoni i
September 2012, deretter en årlig
begivenhet.
9. Fra høsten 2012 skal minst 5 personer
med innvandrerbakgrunn delta på
"Fra idé til levebrød" i regi av
Vekst i Lyngdal.
10. Traumebehandling. Kan tilbys til 10
brukere innen Januar 2013.
11. Temakonferanse: Våren 2013.
Presentasjon av foreløpig modell
for «Lyngdal for Alle»
12.Helhetlig modell for interkommunalt
arbeid. Ferdig våren 2014. I form
av en presentasjon på power
point som skal bli lagt frem.
Hvordan vi skal arbeide får å sikre at
prosjektet når målene:
Prosjektet skal ha stor nærhet til
målgruppen, der både stor grad av
brukermedvirkning og tilbakemelding fra
målgruppen skal sikre fokus på
måloppnåelse gjennom hele
aktivitetsperioden. Ved slutt av aktivitet skal
det rapporters om målgruppens oppfatning
av aktiviteten og hvilken utbytte målgruppen
har hatt. I tillegg vil eier av prosjektet,
Lyngdal Kommune og Vest Agder
Fylkeskommune, ved deres deltakelse i
styringsgruppen, være pådrivere for å etterse
at prosjektet arbeider målrettet.
13. Beskriv kort hva dere tror vil ha størst
læringseffekt for andre prosjekter/kommuner.

Den største læringseffekten andre
prosjekter/kommuner kan dra nytte av vil
være koordineringen av innsatsen i
kommunen, sammen med den
brukermedvirkningen som vi her legger opp
til. I tillegg tar aktivitetene i prosjektet mål
av seg å være universelle i den form at de
kan overføres til andre aktører både
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kommunalt, regionalt og nasjonalt.
Prosjektet tar til slutt nettopp mål av seg å
utvikle en modell for arbeidet med
integrering og inkludering som kan
implementeres i andre prosjekter/kommuner,
og vil sikre at denne er tilgjengelig.
14. Hvor geografisk konsentrert vil prosjektet
ha effekt?

a) helt lokal effekt X
b) effekten kommer i flere kommuner i
regionen X
c) effekten kommer i hele fylket X
d) effekten kommer i eget fylke og i andre
fylker X
e) effekten kommer i eget fylke, samt i
andre fylker og/eller utenfor Norge X
På kommunalt nivå skal videreføring av
arbeidet skje gjennom implementering av
prosjektarbeidet i allerede eksisterende
aktivitet. I løpet av prosjektperioden på 3 år
skal det utvikles en modell som kan skaleres
opp og implementeres på et regionalt nivå.
Modellen vil ha et spesielt fokus på ikkevestlige innvandrere men tar mål av seg å
øke livskvalitet og trivsel hos tilflyttere
generelt. Dette regionale
integreringsarbeidet kan knyttes til et
interkommunalt bosettingssamarbeid i tråd
med regjeringens høringsnotat
(Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet 31.01.2011)
Modellen tar mål av seg å være nyskapende
og dermed bidra til nybrottsarbeid som kan
implementeres hos andre aktører både
kommunalt, regionalt,
og nasjonalt. Lister er en region der det
allerede er et tett samarbeid mellom de ulike
kommunene, og sentrale kommunale
tjenester som barnevern, PPT og rus er
allerede implementert i en regional kontekst
gjennom et interkommunalt samarbeid. Et
mål i dette prosjektet er det i løpet av
prosjektstøtteperioden skal presenteres en
modell, og effektene av denne modellen, for
Listerrådet. Målet med dette er en
oppskalering av utslagsfeltet for prosjektet
fra kommunalt til regionalt samarbeid der
prosjektet ønsker å være en veiviser for et

15. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet
eventuelt er tenkt sluttført/videreført etter
prosjektets slutt. Maks 250 ord.
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interkommunalt integrerings- og
inkluderingsarbeid av innvandrere og andre
tilflyttere. Dette, i tillegg til en
prosjektportefølje og en
videreføringsrapport, er hovedelementer i
videreføringsstrategien til "Lyngdal for
alle".

16. Hvilke effekter av prosjektet ser dere for
dere at prosjektet skal føre til?

Effekter:
a) Stabilisere og øke befolkning
- Prosjektet har som mål å øke integrering
og inkludering av tilflyttere i kommunen, og
i den grad bidra til å stabilisere befolkningen
i form av økt deltakelse. En tilleggseffekt
her er at Lyngdal vil få et godt rykte noe
som igjen kan øke tilflyttingen.
b) Økt kompetanse for målgruppen
- Gjennom informasjonsarbeid og
gründerkurs er prosjektet med på å øke
kunnskapen, og dermed kompetansen til
målgruppen som her er tilflyttere.
c) Gjøre regionen mer attraktiv som bosted
og lokaliseringsvalg for bedrifter
- Gjennom å jobbe for en mer integrert og
inkludert tilflytningsmasse vil
kommunen/regionen bli mer attraktiv som
bosted for alle. I tillegg kan en effekt være at
gjennom økt kompetanse og kunnskap hos
tilflyttere, da spesielt innvandrere, kan dette
føre til mer kvalifisert arbeidskraft som igjen
er positivt med tanke på lokaliseringsvalg
for bedrifter.
d) Gjøre befolkningen mer tolerante for
"fremmede"
- Gjennom et holdningsskapende arbeid og
et bevisst mediestrategi der man søker "å få
frem de gode historiene" vil prosjektet bidra
til å skape mer åpenhet, og toleranse,
mellom tilflyttere og innfødte.
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I tillegg til dette skjemaet, har vi lagt ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan (vedlegg 1)
- Framdriftsplan og milepælsplan (Vedlegg 2)
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