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Møtedato

Fremdrift for mulig etablering av GR-ÜNDERETASJEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalget tar saken til orientering.

Saksutredning
Sammendrag
Prosjektet «GR-ÜNDERETASJEN» organiseres som et team mellom næringssjef, frivillighet og Nav
Arbeidslivssenter.
Da prosjektet ikke har fått noen bevilgning må prosjektet løses innenfor allerede vedtatte rammer til
virksomhetene. Dette vil medføre at prosjektet blir begrenset i omfang.

Bakgrunn for saken
I sak om budsjett for 2021 ble følgende vedtak gjort:
Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere GR-ÜNDERETASJEN, et lokal inkluderings og
utviklingstiltak i form av samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og NAV, for
innvandrere med sikte på å gi hjelp til å etablere enkeltmannsforetak, få hjelp til
regnskapsføring ol. Det skal så snart som mulig etableres et egnet lokale som virksomheten
kan ha som møtested. Lokale kan ses i sammenheng med Bylab/demolab.
Det har blitt gjennomført møter i 2021 rundt oppstart av prosjektet, men det er satt på vent for å
kunne «ses i sammenheng med Bylab/demolab».
Da prosjektet med Bylab ikke er finansiert fullt ut har kommunen sett behovet for å endre prosjektet,
slik at det er uavhengig av denne lokasjonen.

Det har derfor gjennom 2021 vært avholdt flere møter mellom Haugesund kommune og Skape.no.
Skape.no1 eies av Rogaland fylkeskommune og kommunene.
Skape.no skal ivareta 1. linjetjenesten til kommunen og kunne tilby relevante kurs og andre program
for etablerer i Rogaland. Skape.no har initiert et pilotprogram for denne målgruppen, men det er ikke
gjort endelig avklaring her da kommunene inkl. NAV ikke har funnet en felles forståelse av
målgruppen og arbeidsmetoden.
Det er ikke satt av penger til dette verbalforslaget i budsjettet og etableringen må derfor gjøres
innenfor de rammene som virksomhetene allerede har i dag. Det legger begrensninger på hvordan
prosjektet kan driftes.
For å kunne drive prosjektet videre vil det arbeiders videre i samarbeid mellom næringssjef i
Haugesund kommune, representanter fra Nav Arbeidslivssenter Rogaland avd Nord-Rogaland og
representant fra frivilligheten. Arbeidet ledes av næringssjef.
Når det er nærmere avklart om hvordan forslaget blir ivaretatt, vil det bli fremmet en egen sak om
dette.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Prosjektet ses uavhengig av videre arbeid med Bylab/demolab da dette ikke er finansiert fullt ut i
2022. Det skal sees på muligheter innenfor allerede eksisterende rammer.
Ny sak blir fremmet i 2022 om hvordan prosjektet kan organiseres og hvilke tilbud som kan gis.
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