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Leder i
styringsgruppen:
Kontaktperson i
fylkeskommunen:
Forankring av
prosjektet(flere
kryss er mulig)
Mål og eventuelle
delmål med
prosjektet. I hvilken
grad har prosjektet
nådd eller er
prosjektet på vei til
å nå sine mål?

Evy-Anni Evensen

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Resultat som er
oppnådd i form av

Lisbeth Reed
a) Styringsgruppe
x
b) Forankring i befolkning
x
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt
x
Hovedmål i ”Lyngdal for alle” er å bidra til økt integrering og inkludering av
innvandrere og andre tilflyttere.
Delmål
 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 deltakere blant
prosjektets målgruppe.
 Holdningsskapende arbeid og eller i lokalsamfunnet for å senke
terskelen for positiv sosial kontakt.
 Aktivt bruk av lokalmedia og sosiale media med fokus på å gjøre ”de
gode historiene” kjent.
 Utvikle en modell for dette arbeidet som kan overføres til andre
kommuner i regionen, samt til denne og andre regioner i landet.
Prosjektet har hatt forsinket oppstart pga. av forskjellige administrative
utfordringer.
Prosjektet skulle opprinnelig startet opp høsten 2011, men hadde oppstart
først i januar 12..
Mål gruppe for prosjektet er tilflyttere med spesiell vekt på ikke vestlige
innvandrere. Prosjektet er i startfasen, og vi er i gang med å starte opp
fritidsaktiviteter som vil etter hvert nå målgruppe.

Fotballgruppen har startet opp, nettverksbygging er i gang, og samarbeid med
frivillige organisasjoner, lag og foreninger er satt i gang i form av faste møter.

aktiviteter eller
tiltak
Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan
Oppnåde resultater.
Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet hatt/vil
ha effekt?(kryss av)

Formålet med samarbeidet er samkjøring av tiltak som allerede eksisterer,
samt planlegging av nye tiltak/aktivitetstilbud.
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Følger opprinnelig plan
Forsinket pga. administrative utfordringer
Det er foretatt følgende justering
Helt lokal effekt X
Effekten kommer innen flere kommune i region
Effekten kommer i hele fylket
Effekten kommer i eget og andre fylker
Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge
Vet ikke/ikke relevant

Kort beskrivelse av
Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan «Lyngdal for alle» brukes som
metodikk i
hovedverktøy. I tillegg har styringsgruppa og arbeidsgruppa faste møter.
prosjekt(maks 250
ord)
Overføringsverdi(for Det er for tidlig å si noe om overføringsverdi pga. forsinket fremdrift.
eksempel til andre
lokalsamfunn

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet
Regnskap(satt opp
slik at det kan
sammenlignes med
budsjett postene)

Representant fra Imdi er kalt inn og sitter i styringsgruppen for prosjektet.
Prosjektleder skal delta på ulike kurs/seminar som har integrering og
sysselsetting som hovedtema.

Budsjett postene
Høst 2011
- Vår 2012
550.000,-

Lønnsutgifter
Holdningsskapende arbeid
100.000,(utarbeidelse)
Flerkulturell møteplass (Leie og
100.000,drift)
Informasjons-materiell
100.000,(Utarbeidelse)
Flerkulturelt råd
30.000,Velkomstseremoni
30.000,Diverse drift og aktivitet
104.000,Totalt:
1.014.000,Regnskap er ikke tatt med pga. forsinket oppstart av prosjekt.
Hvilke målsettinger
i distrikts-og
regionalpolitikken

a) Stabilisere eller øke befolkningen X
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til

hører prosjektet inn
under?(sett kryss
ved svaret, flere svar
er mulig)

Gi en kort omtal av
hvordan arbeidet er
tenkt videreført
etter prosjektets
slutt(maks 250 ord)

nyetablering
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for
målgruppen)
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak, og
breibånd)
g) Styrke regionale sentra
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter X
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?
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
ikke-vestlige 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 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”.

