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Forankring av
prosjektet (flere
kryss er mulig)

Caroline Fleten, Innovangsjon

Mål og eventuelle
delmål med
prosjektet. I
hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet
på vei til å nå sine
mål?

Dag Arne Henriksen
a) Styringsgruppe
x
b) Forankring i befolkningen x
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
1) Tilby en frivillig bolystvenn til hver bosatte flyktning over 16 år.
Målet nådd for dei 5 deltakarane i prosjektet.
2) Tilby karriereveiledning, fagspesifikk norskopplæring og ansettelse
hos en lokal bedrift i samsvar med flyktningens egne interesser og
kompetanse.
Mål delvis nådd med karriereveiledning og jobbsøkerkurs. 3 av 5 har
fått praksisplass med utsikter til ansettelse. På vei mot å nå resten av
målet i løpet av 2014

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Målgruppa er 5 spesifikke deltakarar, vi har tett oppfølging med desse.

Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak

Bolystvenene har jamnleg kontakt med deltakarane og det bidreg til
auka nettverk og tryggleik i møte med arbeidsmarknaden. Tett
oppfølging frå prosjektgruppa har gitt praksisplass til 3 av 5 og gode
utsikter framover for alle 5.

Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan

Oppnådde
resultater

a) Følger opprinnelig plan
b) Forsinket pga. x nokon av elementa er utsett eller forlenga
grunna utviklinga i introduksjonsløpet til deltakarane. Ingen
store endringar.
c) Det er foretatt følgende justering
a) Helt lokal effekt
b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. x

Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet hatt/vil
ha effekt?
(Kryss av)

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

c) Effekten kommer i hele fylket
d) Effekten kommer i eget og andre fylker
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor
Norge
f) Vet ikke/ikke relevant
Systematisk oppfølging av bedrifter, bolystvener og prosjektdeltakarar.

Vi planlegg å arbeide aktivt for å spre dei erfaringane vi gjer i
prosjektet.
Vi har gode erfaringer med bolystven – kontakten med enkeltpersonar i
lokalsamfunnet er av stor betydning for integrering. Fleire av
deltakarane erfarer at om du kjenner éin så blir du lettare kjent med
fleire. Dette kan enkelt overførast til andre lokalsamfunn.

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Planen om å bruke midlane kreativt, til dømes til å marknadsføre
bedrifter som tar inn ein flyktning i praksis/tilsetting veit vi ikkje
resultatet av førebels, men vi håper sjølvsagt å kunne fortelje
suksesshistoreir til inspirasjon for andre. At tett oppfølging av
deltakarar og bedrifter nytter ser vi allereie.
Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
’Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere’, regionkonferanse,
IMDI. Fagseminar om overføringsflyktninger, IMDI. Fleire eigne
samlingar med mellom anna foredrag om religion og møtet med Noreg
som flyktning, og jobbsøkerkurs med bedrifta JobbX.

Regnskap (satt opp
slik at det kan
sammenlignes med
budsjettpostene)

Rapporten elles gjeld fram til 01.04.2014 men vi
har ikkje full oversikt over rekneskapen i 2014,
rekneskap gjeld derfor berre for 2013.
Budsjett 2013
Materiell
Opplæringskurs for bolystvener
Infomøte for aktuelle bedrifter
Administrasjon/prosjektleiing, 250t a 400,Frivillig innsats, bolystvener, 100t a 400,Sum kostnad
Rekneskap 2013
Materiell
Opplæring bolystvener
Infomøte for aktuelle bedrifter
Administrasjon/prosjektleiing: 290t a 400,Frivillig innsats: 58 t a 400,Sum kostnad

Hvilke målsettinger
i distrikts- og
regionalpolitikken
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)

1 000
10 000
4 000
100 000
40 000
155 000

4 429
(utsatt til jan 14)
116 000
23 200
143 629

a) Stabilisere eller øke befolkningen x
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra
til nyetableringer x
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
x
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse
og formalkompetanse) for målgruppen
x
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?
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?
Vi vil ta erfaringane med oss i arbeidet med nye busette flyktningar, og
videreføre prosjekt med bolystvener for desse.
Om vi får gode resultat med investeringane vi skal gjere mot bedriftene
vil vi søke om/prøve å finne nye midler for å kunne tilby dette også til
nye busette flyktningar.
Se også punkt om overføringsverdi.

