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Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen
På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag fra Lindesnesrådet søkes med dette Vest-Agder
fylkeskommune om støtte til gjennomføring hovedprosjektet «Lindesneslosen». Oppstart for
prosjektet er satt til 1. kvartal 2014.
Prosjektet har 2 hovedsatsinger over en periode på 3 år:
A. Sosialt entreprenørskap; totalbudsjett ca. 8,9 mill. inkl. prosjektets grunnbemanning
B. «Losvesen»; totalbudsjett ca. 10,6 mill.
Prosjektet søker Sørlandet Kompetansefond om et tilskudd tilsvarende 75 % av hovedsatsing A inkl.
grunnbemanning; tilsvarende ca. 5,75 mill. i løpet av 3-års perioden.
Det er utarbeidet en analyse og prosjektbeskrivelse som følger vedlagt, og det henvises til den for mer
detaljerte opplysninger. Nedenfor er en kort beskrivelse av prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet
Sørlandets Kompetansefond bevilget i januar 2013 kr. 100.000,- til prosjektet «Reduksjon av antall
uføre i Lindesnesregionen». Bevilgningen ble gitt til Vest-Agder fylkeskommune som også bevilget et
tilsvarende beløp, og som sammen med NAV og kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skulle
gjennomføre et forprosjekt som skulle se nærmere på problemstillinger omkring antallet unge uføre i
Lindesnesregionen. I forprosjektets tidlige fase var det en arbeidsgruppe bestående av både politikere
og administrative ledere, men etter hvert ble «Prosjektarbeidsgruppa» oppnevnt med kun
administrative representanter for fylkeskommune, NAV, Lindesnesregionens kommuner, samt
regionens administrasjon.
Prosjektarbeidsgruppa gjennomførte en del kompetansehevende tiltak, analyserte relevant statistikk,
samt utarbeidet en prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet Lindesneslosen.
Lindesnesrådet behandlet prosjektbeskrivelsen i møte 6.9 og sluttet seg til Prosjektarbeidsgruppas
forslag til hovedprosjekt, samt gav Prosjektarbeidsgruppa i oppdrag å søke økonomisk støtte til
gjennomføring av prosjektets første av to hovedsatsinger.
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Om hovedprosjektet
Ved en nærmere gjennomgang av statistikk for området, har det vist seg at ikke bare antall unge uføre
er høyt, men også antall unge på Arbeidsavklaringspenger er svært høyt. Dersom en hadde kommet
ned på en andel tilsvarende landsgjennomsnittet, så ville det gitt en reduksjon på hhv 35 og 33 %.
Omregnet til personer tilsvarer det hhv 26 og 63 personer. En slik reduksjon er blant målene for
hovedprosjektet.
Hovedprosjektet gjennomføres i løpet av en prosjektperiode på 3 år og har følgende 2 hovedsatsinger:
1. Etablering av sosialt entreprenørskap med bistand fra ekstern leverandør i ett år, og med
videreføring i egen regi deretter.
2. Etablering av et «losvesen» for å bistå samtlige unge som står i fare for å droppe ut av
videregående skole eller jobb. «Losene» skal hjelpe ungdom i faresonen ved å veilede
innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på 1:1 basis.
Prosjektet som foreslås skal i tillegg til å svare på de direkte utfordringene, også utvikle en modell –
Lindesneslosen - for å ta tak i slike problemstillinger.
De tiltak som foreslås i hovedprosjektet er i tråd med mange tiltak statlige myndigheter vil stimulere
med tanke på å svare på disse nasjonale utfordringene. Det bør derfor være realistisk å håpe på at det
vil være mulig å skaffe en vesentlig del av prosjektmidlene fra sentrale myndigheter, og
finansieringsplanen innebærer at hovedsatsing 2 finansieres med støtte fra i hovedsak statlige
programmer.

Metoden kort fortalt
Lindesneslosens kjennetegn:
-

Relasjonsbasert, med tett oppfølging og dialog.
Individuell tilpasning og målrettede tiltak.
Mulighets- og mestringsorientert i stedet for sykdoms-/diagnoseorientert.
Problemløsning på enklest mulig måte, mest mulig lokalt, og på laveste nivå.
Iverksetting av tiltak tidligst mulig og uten ventetid.

Lindesneslosens tilbud:
-

-

Lostjeneste for ungdom som står i fare for, eller som allerede har droppet ut av utdanning eller
jobb:
o Hjelp i møte med utdanningsinstitusjoner, andre offentlige instanser og frivillige
organisasjoner.
o Hjelp i møte med arbeidsgivere (supported employment).
o Personlig oppfølging og coaching.
Individuell plan.
Pådriver i tversektorielle oppfølgingsgrupper.

Lindesneslosens organisering og styring:

-

-

Prosjektet skal styres av de mest sentrale aktørene i forhold til prosjektets målsetting (altså
næringslivet, NAV, fylkeskommunen, kommunene, m.fl.). Øvrige aktører skal utgjøre en
referanse- og ressursgruppe.
Lite byråkrati; det er det ordinære virkemiddelapparatet som benyttes.
Det skal ikke etableres tiltak som dupliserer allerede etablerte tiltak, eller som i praksis overtar
andre offentlige aktørers ansvar og oppgaver.

Hovedmålsettinger i løpet av prosjektperioden (3 år)
-

Redusere antall unge uføre under 30 år med 4 personer i året.
= reduksjon i tallene for unge uføre med 12 personer i løpet av prosjektperioden (ned til ca. 0,40
%) (Dersom reduksjonen fortsetter med samme takt i ytterligere 3 år vil Lindesnesregionen være
omtrent på landsgjennomsnittet (slik det var i desember 2012).

-

Redusere antall unge på Arbeidsavklaringspenger i Lindesnesregionen til landsgjennomsnittet
= reduksjon med ca. 33 % fra ca. 6,3 % til 4,2% (2013-tall) = en reduksjon på ca. 60 ungdommer.

-

Ha etablert et formelt samarbeid mellom Lindesneslosen med alle relevante aktører på området.

-

Oppnå nasjonal oppmerksomhet omkring satsingen og modellen.

-

Utarbeide forslag til permanent organisasjon for oppfølging/koordinering av tiltak i forhold til
ungdom som står i fare for å droppe ut.

Framdriftsplan
Lindesneslosen hovedsatsing A:
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP (SE)

Lindesneslosen hovedsatsing B:
LOSVESEN

ÅR

MND.

2013

9 - 12

Etablering av prosjektet:
 Formelle vedtak.
 Finansiering

2014

1-2

Endelig bekreftelse på om finansiering oppnås. Videre aktiviteter er selvsagt forutsatt
av det.

2-4

Ansettelse prosjektleder

5-6

Velge samarbeidspartner for sosialt
entreprenørskap (SE)
 Anbudsutlysning
 Valg av samarbeidspartner

Detaljplanlegging Losvesen
 Utarbeidelse av detaljert prosjektplan
 Utarbeidelse finansieringsplan
 Bli nasjonal «pilot».

7 - 12

Gjennomføring av SE
 Kartlegging, valg og motivering av
kandidater
 Etablerere samarbeid med
arbeidsgivere

Oppstart:
 Beskrive modellen Lindesneslosen
 Kartlegge alle relevante aktører
 Etablere formelle samarbeidsavtaler
 Ansette losvesen: 5 loser

1-6

Videreføre SE sammen med ekstern
partner

Gjennomføring hovedsatsing Losvesen:

2015

ÅR

MND.
7

Lindesneslosen hovedsatsing A:
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP (SE)

Lindesneslosen hovedsatsing B:
LOSVESEN

Hovedsatsingen SE blir en del av
Hovedsatsingen Losvesen 




8 - 12




Kontakt med alle kandidater (ungdom i
faresonen) og utarbeidelse av individuell
plan
Utvikling av metode for samhandling
gjennom tverrfaglig og tversektorielle
grupper.
Utvikling av metode for individuell
oppfølging
Overta satsingen på SE ved hjelp av egne
medarbeidere (1 ny stilling).

2016

1-6

Videreføre hovedsatsingen Losvesen
 Videreutvikle modellen
 Vurdere effekten av satsingen

2016

7 - 12

Prosjektavslutning
 Videreføre prosjektets aktiviteter ut året
 Rapportere
Vurdere videreføring av satsingen Losvesen i
permanent organisasjon:
 Avklare med aktørene eierskap et
 Finansiering

Økonomi
Slik det framgår av oppsettet nedenfor er også finansieringen ulik for de to hovedsatsingene:
Hovedsatsing A; sosialt entreprenørskap inkl. prosjektets grunnbemanning søkes finansiert innen
oppstart av prosjektet, mens hovedsatsing B; lindesneslosen skal søkes finansiert innen første halvår
av prosjektet, og de fortrinnsvis med ved hjelp av statlige tilskudds programmer.
Art

Kommentar

2014

2015

2016

Egeninnsats

Anslag: 400'-/år

400 000

400 000

400 000

Prosjektledelse/
Grunnbemanning

Daglig leder og kontorbistand
inkl. kontorhold, reiser, mv.

1 440 000

1 440 000

1 440 000

Sosialt entreprenørskap

12. mnd. ekstern bistand
deretter egne ressurser

800 000

1 625 000

925 000

2 162 500

4 225 000

4 225 000

Losvesen

Totale Prosjektkostnader

5 "loser" fra 6/2014
inkl. alle kostnader

4 802 500

7 690 000

6 990 000

Finansiering
Egeninnsats

Anslag 400'/år

-400 000

-400 000

-400 000

Finansiering grunnbemanning og sosialt entreprenørskap
- Søknad til Sørlandets kompetansefond
0,75
- Søknad Vest-Agder fylkeskommune
0,25

-1 680 000
-560000

-2 298 750
-766250

-1 773 750
-591250

Finansiering Losvesen

-2 162 500

-422 5000

-422 5000

-4 802 500

-7 690 000

-6 990 000

Andre finansieringskilder

Sum

Slik det framgår av finansieringsplanen over søkes Sørlandets Kompetansefond om totalt
kr. 5.752.500,- over en 3-års periode.

Prosjektets organisasjonsmessige tilhørighet
Det er ikke endelig avklart til hvilken organisasjon prosjektet formelt skal tilknyttes. I forprosjektet
har det deltatt representanter for NAV, Vest-Agder fylkeskommune, kommuner i Lindesnesregionen,
og fra Lindesnesregionens administrasjon. Det er naturlig at prosjektet vil få sin tilhørighet hos en av
disse organisasjonene, eller evt. som en selvstendig organisasjon. Dette vil bli nærmere avklart i løpet
av høsten, og i god tid innen oppstarten av prosjektet.
Av praktiske årsaker står Lindesnesregionen som formell søker inntil organisasjonsmessig tilhørighet
er endelig avklart.

Opplysninger
Ytterligere opplysninger gis av Prosjektarbeidsgruppa v/prosjektleder Dagfinn Lauvsland, c/o
Lindesnesregionen, tel. 90119005, dagfinn@lauvsland.no.

Med vennlig hilsen
forprosjektet for Lindesneslosen

Dagfinn Lauvsland
prosjektleder Prosjektarbeidsgruppa

Vedlegg:Analyse og prosjektbeskrivelse - Lindesneslosen

