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Søknad
Søknadsnr.

2013-0096

Søknadsår 2013

Støtteordning

Bolyst 2013

Prosjektnavn

Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Arkivsak

Kort beskrivelse
Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet rekrutterer lokal arbeidskraft og at flest mulig av
bosatte flyktninger og andre tilflyttere blir boende i Andøy og får inntektsgivende arbeid
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet har fire resultatmål med tilhørende delmål:
1. Praksis- og kvalifiseringsprogram
Tiltak:
Kartlegge hvem som er innvandrere og hvem som vil bo her om fem år
Tilby praksis- og kvalifiseringsprogram/tilpasset opplæring og oppfølging slik at flyktninger og andre
tilflyttere kvalifiseres for inntektsgivende arbeid innen transportsektoren, fiskeindustrien,
renholdsbransjen eller helse og omsorg
Rekruttere arbeidsplasser
Småjobbsentral
Jobb til ektefelle nr 2
2. Mentorprogram for næringslivet
Gjennom et mentorprogram informere og involvere næringslivet i arbeidet med å kvalifisere
flyktninger og andre tilflyttere for inntektsgivende arbeid
Tiltak:
Frokostmøter med næringslivet, 4 pr år, hvor det informeres om befolkningsutviklingen - hvorfor vi
trenger utenlandsk arbeidskraft, hvor vi kan rekruttere fra, hvordan grunnskole og barnehager
starter integreringsarbeidet, kulturforskjeller, introduksjonsprogrammet
3. Boliger
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Kartlegge boligbehovet, etablere informasjonssentral om bo-muligheter, planlegge
utbygging/renovering/ombygging og finansiering av nye boliger
4. Fritidsaktiviteter
Tilby 5 flyktninger eller andre tilflyttere vennefamilier, tilby 10 flyktninger eller andre tilflyttere
fadderordning, tilby mentorprogram for frivillige. Tilby alle flyktninger eller andre tilflyttere å delta i
de aktiviteter som arrangeres av frivillige lag og foreninger

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson

Andøy kommune

Rådhuset Postboks 187
8483 ANDENES
Rådhuset Postboks 187
8483 ANDENES

-

Prosjektleder

Torfinn Bø

Rådhuset Postboks 187
8483 ANDENES

90959855

Plan/økonomikonsulent
Aud Sellevold

90059755

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Februar 2013, fra Nordland fylkeskommune, kr 600 000.-, til prosjektet Sysselsetting som metode for
befolkningsvekst i Andøy. Tilskuddet gjelder for 2013 og 2014. Det kan søkes om ytterligere
finansiering for 2015

Spesifikasjon
Bakgrunn
Etter mange år med reduksjon i folketallet, har det de siste årene (siden 2009) stabilisert seg på
rundt 5 030 innbyggere. Dette skyldes i hovedsak at antall innflyttere er høyere enn antall utflyttere.
Vi ser imidlertid at den yngste delen av befolkningen reduseres, mens gruppa 67 år og eldre øker.
Det er derfor mange grunner til å vortsette arbeidet med å stabilisere eller øke folketallet. I denne
forbindelse har kommunestyret fattet følgende vedtak:
Sak 48/09: Bosetting av 140 flyktnigner + familiegjenforening i perioden 2009 - 2013
Sak 33/11: Prosjekt Tilflytting
Fra 2009 til juli 2012 er det bosatt 85 flyktnigner i Andøy. Vi erfarer at voksne flyktninger krever
opplæring og oppfølging utover Introduksjonsprogrammet dersom de skal kunne forsørge seg
gjennom inntektsgivende arbeid.
Andre virksomheter i kommunen vår (ved Rakettskytefeltet og i forsvaret) utfordres kommune i
forhold til "jobb til to". Det er enklere å finne jobb til to i byene enn i kommunen vår, noe som
medfører at ikke alle som har fått tilbud om arbeid her, velger Andøy som bokommune.
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Prosjektmål
Effektmål: At næringslivet rekrutterer lokal arbeidskraft
Gjennom at:
Flest mulig av bosatte flyktninger og andre innvandrere kvalifiseres for formidling til ordinært
arbeidsliv
At gjestearbeidere ("EØS-flyktninger") bosetter seg i kommunen
At utenlandsk ektefelle i parforhold med andværing er kvalifisert for formidling til ordinært
arbeidsliv
At flest mulig av av bosatte flyktninger og andre tilflyttere blir boende i Andøy og får arbeid
Jobb/tilfredsstillende tilværelse for person nr to i et ekteskap/samboerforhold som kan velge Andøy
som bosted med utgangspunkt i at person nr en har fått tilbud om jobb
Resultatmål nr 1: Praksis- og kvalifiseringsprogram
Resultatmål nr 2: Mentorprogram for næringslivet
Resultatmål nr 3: Boliger
Resultatmål nr 4: Fritidsaktiviteter
Forankring
Kommunestyrets behandling i følgende saker:
K-sak 48/09: Bosetting av 140 flyktninger + familiegjenforening i perioden 2009 - 2013
K-sak 33/11: Prosjekt Tilflytting - kommunedelplan
Prosjektorganisering
Planarbeidet er organisert slik:
Prosjektleder: Rådgiver Torfinn Bø
Prosjektmedarbeider: Plan/økonomikonsulent Aud Sellevold
Prosjektgruppe: prosjektleder, prosjektmedarbeider, NAV-leder, Voksenopplæringa v/leder,
Flyktningetjenesten v/leder, Vesterålen Vekst AS v/daglig leder
Prosjektet skal organiseres med prosjektansvarlig, prosjektleder, styringsgruppe
Samarbeidspartnere
Nordland fylkeskommune
Lokalt næringsliv
Lag og foreninger
Innbyggere
Aktiviteter
Til resultatmål 1: Praksis- og kvalifiseringsprogram
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Kartlegge hvem som er våre innvandrere, alder, utdanning, land, hvem som vil være her om 5 år
Tilby praksis- og kvalifiseringsprogram til 10 personer over 6 mnd. Programmet gjennomføres 2
ganger pr år
Rekruttere arbeidsplasser
Etablere småjobbsentral
Jobb til ektefelle nr 2
Til resultatmål 2: Mentorprogram for næringslivet
Frokostmøter med næringslivet
Bedriftsbesøk: kommune besøker bedrifter
NHO programmet Global Future
Til resultatmål 3: Boliger
Kartlegge boligbehovet, informasjonssentral om bo-muligheter, planlegge
utbygging/renovering/ombygging og finansiering av nye boliger
Til resultatmål nr 4: Fritidsaktiviteter
Tilby fem flyktninger eller andre innvandrere en vennefamilie, tilby 10 flyktninger eller andre
innvandrere en fadderordning, tilby mentorprogram for frivillige, tilby alle flyktnigner eller andre
innvandrere å delta i og følge aktiviteter som arrangeres av frivillige lag og forenigner
Integrering gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet
Målgrupper
Bosatte flyktninger
Utenlandsk ektefelle i parforhold med andværing
Gjestearbeidere ("EØS-flyktnigner")
Virksomheter som utfordres i forhold til "jobb for to"
Resultat
Næringslivet rekrutterer arbeidstakere som er bosatt i Andøy
Bosatte flyktnigner og andre innvandrere kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid
Meningsfull tilværelse for person nr to i forhold hvor person nr en er tilbudt jobb i Andøy
Effekter
Folketallet i kommunen og fylket stabiliseres eller økes Kompetanseheving både for næringsliv og innbyggere Bedre

-4-

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Oppstart hovedprosjekt vår 2013
Prosjektperiode: 3 år
Prosjektet avsluttes i desember 2013
Kostnadsplan
Tittel

2013

2014

2015

Prosjektledelse
Resultatmål 1
Resultatmål 2
Resultatmål 3
Resultatmål 4

250 000
2 088 000
50 000

300 000
2 088 000
50 000

300 000
1 807 000
37 000

136 000

136 000

120 000

850 000
5 983 000
137 000
0
392 000

Sum kostnad

2 524 000

2 574 000

2 264 000

7 362 000

2013

2014

2015

Andøy kommune
Bolyst
IMDI
Nordland fylkeskommune
Næringsliv
Skjønnsmidler

1 350 000
500 000
106 000
368 000
100 000
100 000

1 400 000
500 000
242 000
232 000
100 000
100 000

1 400 000
500 000
164 000
100 000
100 000

4 150 000
1 500 000
512 000
600 000
300 000
300 000

Sum finansiering

2 524 000

2 574 000

2 264 000

7 362 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2016

2017

2017

Geografi
1871-Andøy

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

K-SAK 33 2011.pdf

81 247 04.03.2013

K-sak 48 2009.pdf

138 888 04.03.2013

Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy prosjektbeskrivelse.docx
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81 397 04.03.2013

SUM

SUM

