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Søknad

Søknadsnr. 2013-0126 Søknadsår 2013 Arkivsak

Støtteordning Bolyst 2013

Prosjektnavn Ny i Odda - inkludering i nærmiljøet

Kort beskrivelse

Ny i Odda er et prosjekt for en bedret integrering av nye innbyggere (barn og unge,

arbeidsinnvandrere, flyktninger, tilflyttere generelt) i lokalsamfunnet ved hjelp av inkluderende

kulturtiltak og styrking av eksisterende nettverk og organisasjoner som ønsker å bidra til integrering.

God inkludering vil videre gi fornøyde innbyggere som velger å bli i kommunen vår.

Prosjektet består av to delprosjekter som samlet vil gi et betydelig løft for integrerings- og 

inkluderingsarbeidet lokalt.

Prosjektbeskrivelse

Delprosjekt 1: Inkludering i nærmiljøet – lag og foreninger

Delprosjekt 2: Inkludering i nærmiljøet – kultur

Delprosjekt 1 har et særlig fokus på barn og unge, mens delprosjekt 2 fokuserer på alle nytilflyttede,

inkludert arbeidsinnvandrere og flyktninger. En god integrering innebærer også at eksisterende

innbyggere og et bredt organisasjonsliv deltar i – og aktivt bidrar til – prosessen.

Prosjektet har et praktisk utgangspunkt med konkrete aktiviteter som:

- informasjonsmøter for nytilflyttede,

- infomateriell om aktiviteter og organisasjoner med tilbud for barn og unge,

- styrking av organisasjoner som vil arbeide aktivt med integrering,

- et åpent kulturverksted med et bredt aktivitetsspekter som tar opp i seg mattradisjoner, musikk, 

drama og andre kunstuttrykk, og som bidrar til nytt engasjement og ny interesse gjennom en egen 

forestilling.   

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Odda kommune Opheimsgt. 31
5750 ODDA

97558410

Kontakt- 
person 

Liv Eirill Evensen Odda kommune, Opheimsgt. 
31
5750  ODDA

97558410

Prosjekt- 
leder

Liv Eirill Evensen Odda kommune, Opheimsgt. 
31
5750  ODDA

97558410

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Odda kommune har fått offentlig støtte til ulike typer tiltak, men det er ikke mottatt støtte til 

tidligere Bolystsøknader fra Odda kommune (Kommunal- og regionaldepartementet).
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Spesifikasjon

Bakgrunn

Tilflyttingsarbeid og bolyst

 

Odda kommune har gjennom deltakelse i det pågående prosjektet Flytt til Hardanger og det

avsluttede prosjektet Opp Odda hatt fokus på tilflytting og trivsel, og med et økende antall

arbeidsinnvandrere er folketallsutviklingen i Odda kommune nå i ferd med å snu. Imidlertid stopper

ikke fraflyttingen, og det er behov for å sette inn nye tiltak spesifikt for sosial integrering og varig

bolyst.

Befolkningstallene fra SSB for 4. kvartal 2012 ble frigitt 21.02.2013. Tallene viser en vekst i folketallet

for Odda kommune. Det ble født 12 personer, mens det døde 18 personer. Samtidig flyttet det 70

personer inn til kommunen, mens 40 personer flyttet ut.

Til sammen gir dette en folketallsøkning på 27 personer i 4. kvartal. Totalt for fjoråret har

befolkningen økt med 42 personer. Pr. 01.01.2013 bor det 6 988 personer i Odda kommune.

Rapporten «Derfor blir vi her – Innvandrere i Distriktsnorge» (NIBR-rapport 2012:5) sier blant annet

dette om lysten til å bli på et nytt sted:

 

"Trivsel og bolyst henger tett sammen med de sosiale relasjoner som den enkelte og husholdet er del

av i lokalsamfunnet." (side 140)

"Lokale lag og foreninger kan oppfordres til mer aktiv rekruttering av innvandrere i lokalsamfunnet."

(side 141)

"Å bli sett som individ handler om anerkjennelse og det handler om inkludering. Da er man ikke bare

en innvandrer eller en eller flere somaliere, men man er Mahamed eller Farhiya. Man er en person

som er del av nabolaget, arbeidsplassen, foreningen eller lokalsamfunnet. Man er i prinsippet like

viktig som alle andre innbyggere i kommunen, selv om man er forskjellig." (Side 212)

 

Odda kommune deltar i prosjektet «Fargespill», og har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til 

integreringsprosjektet «Mangfold i ord». Det er også opprettet et internasjonalt kor. I synergi med 

alle disse nye, positive prosessene vil etableringen av prosjektet Ny i Odda legge et sterkt grunnlag 

for bolyst, trivsel og aktiviteter for alle.

Prosjektmål

En bedret integrering av nye innbyggere (barn og unge, arbeidsinnvandrere, flyktninger, tilflyttere

generelt) i lokalsamfunnet ved hjelp av inkluderende kulturtiltak og styrking av eksisterende nettverk

og organisasjoner som ønsker å bidra til integrering. God inkludering vil videre gi fornøyde

innbyggere som velger å bli i kommunen vår.

 

Prosjektet Ny i Odda har som visjon at alle nye innbyggere i kommunen vår skal bli sett, anerkjent og 

verdsatt som den de er, og inkludert i gode nettverk og aktiviteter med eksisterende innbyggere.

Forankring

Forankring i politiske styringsdokument

 

Kommuneplanens samfunnsdel sier:
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Merksemd i perioden må rettast mot:

- Tiltak for innvandrarar (kap. Kommunen som samfunn)

- Mangfald i kultur- og idrettsaktiviteter (kap. Kommunen som tenesteytar)

Fokus mot gode tilbod for uorganiserte aktivitetar for barn og unge (kap. Kommunen som

om tenesteytar)

- Leggje til rette for utvikling av eit fleirkulturelt mangfald (kap. Regionsenterutvikling)

Leggje vekt på dei sosiale og uformelle møteplassane (kap. Odda – byen i Hardanger og tettstadene

ne Røldal, Skare og Tyssedal).

Styrka og utvida aktivitets- og kulturtilbodet hos Barn og ungdom (kap. Barn og unge –

– oppvekstmiljøet)

- Sikra god integrering av framandspråklege (kap. Barn og unge – oppvekstmiljøet)

- Førebygging av psykiske vanskar og lidingar hos barn og unge (Kap. Folkehelse)

Det skal leggast særleg vekt på å motivera og støtte opp under frivilligheten sin innsats i kultur- og

og idrettsarbeidet (kap. Kultur som hjørnestein)

- Styrka kulturtilbodet der barn og unge er ei sentral målgruppe (kap. Kultur som hjørnestein)

- Utvikle tilbod innan dans og teater (kap. Kultur som hjørnestein)

Gje særleg støtte til lag og organisasjonar som arrangerer festivalar/større arrangement for barn og

og unge.

Disse utsnittene fra Kommuneplanens samfunnsdel støtter sterkt opp under opprettelsen av  

prosjektet Ny i Odda.

Prosjektorganisering

Prosjektet vil bemannes med en hovedprosjektleder og to delprosjektledere. Odda kommune vil

være prosjekteier og rådmannen prosjektansvarlig. Det legges opp til en enkel organisering med

mulighet for raske, praktiske prosesser og store resultater. Lag, foreninger og ulike kommunale

aktører vil bidra i delprosjektenes arbeid.

 

Se vedlegg - prosjektbeskrivelsen - for en nærmere beskrivelse av de to delprosjektene med 

aktiviteter.

Samarbeidspartnere

Kultursjef i Odda kommune, Nina Kongtorp.

Odda kulturskole ved rektor Eldbjørg Furholt.

Odda ungdomsskole ved rektor Sven Olaf Brekke.

Voksenopplæringen i Odda ved rektor Marny Skeie Henkel.

Flyktningkoordinator Vibeke S. Hagen.

Frivilligsentralen i Odda ved Elin Myran.

Et bredt spekter av lag og organisasjoner via Frivilligsentralen.

Eksterne ressurser innhentes som inspirator/mentor.

Aktiviteter

Delprosjekt 1 - Inkludering i nærmiljøet - lag og organisasjoner

 

* Informasjon om eksisterende aktiviteter

Her vil det bli utarbeidet en egen brosjyre samt digital oversikt over ulike tilbud som lag og
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foreninger i Odda har til målgruppen barn og ungdom. Her skal det fremgå hvilke aktiviteter som

tilbys, kontaktinformasjon, oppmøtested, nettsider m.m.

* Informasjonsmøte på Odda Frivilligsentral

Nyinnflyttede familier inviteres en gang per halvår på et informasjonsmøte på Odda Frivilligsentral,

der de får presentert alle aktiviteter som tilbys fra lag og foreninger, ser bilder, film, får lett servering

og treffer representanter fra ulike lag samt andre nyinnflyttere.

* Stimuleringstilskudd til lag og foreninger

Det kan være formålstjenelig å ha en pott som lag og foreninger som legger spesielt til rette for

oppstartsaktiviteter for nye innflyttere i målgruppen barn/ungdom kan søke på.

Hvert lag kan få inntil kroner 5 000,- for å dekke utgifter de har ved å legge spesielt til rette for nye

barn og unge i kommunen. Midlene kan brukes til låneutstyr i aktiviteter der dette trengs, til

opplæringsmidler, skyss, utgifter som påløper de frivillige kreftene i laget med mer. Dette kan

eksempelvis være Bli-kjent turer med Barnas turlag, Gratis fotballskole for nyinnflyttede barn med

Odda Fotballklubb, skikurs for nyinnflyttere med IL Korlevoll, Paintball-kurs med Odda Paintballklubb,

Foto-kurs med Odda Fotoklubb etc. etc.

Budsjettene til mange lag og foreninger er minimale, og ved å kunne søke støtte til å ha utstyr og

annet til opplæring vil det øke motivasjonen for å legge særlig til rette for nyinnflyttere.

Delprosjekt 2 - Inkludering i nærmiljøet - kultur

* Kulturverksted - en møteplass for inkludering for alle nyinnflyttede til Odda. Basen vil være i

Sentralbadet litteraturhus og delprosjektleder vil være nåværende dirigent/leder i Internasjonalt kor

som alt er inspirert av prosjektet Fargespill i Bergen. Internasjonalt kor øver i Sentralbadet

litteraturhus. I Odda har vi mange lokale krefter innen musikk, dans, drama, mat, lek og andre

kulturuttrykk.  Det er viktig i en slik prosess å involvere lokale krefter og bruke eksterne ressurser

som mentor/inspirator. Prosjektet vil inngå i et samarbeid med Odda Ungdomsskole og deres data

/musikkprosjekt Bråk on Odda som skolen har fått internasjonal oppmerksomhet for. Her er mye

kompetanse i lokale krefter.

Målet for kulturverkstedet er en forestilling til glede for deltakerne og innbyggerne i Odda og

nærliggende kommuner hvor vi vil ta med alle de aktivitetene vi har nevnt tidligere. Det viktigste er

selvfølgelig å utvikle arenaer for inkludering slik at det kan være lettere å finne seg til rette i Odda.

* Øving en kveld per uke, tre timer, skoleåret 2013/2014 i Sentralbadet litteraturhus. Deltakerne 

betaler ikke kontingent, slik er det åpent for alle.

Målgrupper

Tilflyttede barn og unge fra andre deler av landet, fra andre land, barn av

asylsøkere/familiegjenforente/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere og barn og unge fra Odda.

 

Voksne i lag og foreninger, voksne tilflyttere og innvandrer/flyktninger, eksisterende innbyggere, 

innbyggere i nærliggende kommuner - "alle".

Resultat
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- Flere nye innbyggere benytter seg av de nye tilbudene og eksisterende lagsliv

- Nye innbyggere og eksisterende innbyggere oppnår gode kontaktpunkter

Effekter

- Styrket kulturtilbud

- Mer allsidig flerkultur-satsing

- Styrket organisasjonsliv

- Større trivsel

- Flere nye innbyggere velger å bli i Odda, da de opplever å bli sett og verdsatt.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

* Oppstartssamling i juni 2013

 

* Forberedende arbeid og informasjonsmøte juli/august 2013

 

* Kulturverksted i gang i august 2013, ukentlige øvinger og verksted-aktiviteter gjennom skoleåret

 

* Innhenting av ekstern inspirator oktober 2013 med oppfølging

 

* Fortløpende oppfølging av lag og organisasjoner

 

* Fortløpende informasjonsarbeid om eksisterende aktiviteter

 

* Plan for videreføring av prosjektet utarbeides innen mars 2014

 

* Forestilling - Ny i Odda - mai/juni 2014

 

* Prosjektrapport august 2014.

Kostnadsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Delprosjekt 1 147 000 147 000

Delprosjekt 2 282 000 282 000

Hovedprosjektledelse 60 000 60 000

Sum kostnad 489 000 489 000

Finansieringsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Kommunal- og 
regionaldepartementet 242 000 242 000

Odda kommune/lag og 
organisasjoner egeninnsats 247 000 247 000

Sum finansiering 489 000 489 000



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 6 -

Geografi

1228-Odda

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Ny i Odda hovedprosjektskisse til søknad.pdf 430 918 07.03.2013


