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Sammendrag 
Bolyst Kom til Nome! var et tre-årig tilflyttings og bolystprosjekt, gjennomført i perioden 01.06.2011 

–01.08.2014. Prosjektet var et resultat, og en videreutvikling, av målrettet satsing på tilflytting, et 

arbeid som kommunen startet i 2010. Prosjektet hadde fire delprosjekter: 

1. Min Bolig: Boligstrategisk arbeid. 

2. Mitt Arbeid: Utbygging av restaurant, økt verdiskaping i kulturarv langs Telemarkskanalen. 

3. Mitt Nome: Kultur, frivillighet, integrering, identitet og oppvekst. 

4. Tilflytting: Markedsføring og målrettet, personlig oppfølging og veiledning til tilflyttere. 

Til sammen skulle de tre Bolyst-delene, sammen med tilflyttingsarbeid utgjøre en helhet for økt 

attraktivitet og bolyst. Prosjektet fokuserte på bolyst, markedsføring og tilflytting under ett. I denne 

rapporten samler vi resultatene for alle prosjektene.  

Prosjektet ble koordinert av en prosjektkoordinator i 10 % stilling, som hadde ansvar for å påse at 

delprosjektene ble gjennomført,  og for å jobbe med lagbygging med prosjektlederne, rapportering, 

markedsføring, evaluering og videreføring.  

Fakta om Nome kommune etter et aktivt tilflyttingsarbeid i perioden 2009-2014: 

Tilflytting, totalt 21 familier (44 voksne, 34 barn): 

 2009: 3 tilflyttere 

 2010: 13 tilflyttere 

 2011: 27 tilflyttere 

 2012: 29 tilflyttere 

 2013: 5 tilflyttere 
 

6 nyoppstartede bedrifter: 

 Lunde Slusekro 

 Lunde Vandrerhjem  

 Soppgartneri God Sopp 

 Skomaker Lambertus 

 Hjemme -  gaver og interiørbutikk 
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Generelt om Bolyst Kom til Nome!: 

Rammer 

Prosjektorganisering 

Prosjektnavn Bolyst Kom til Nome! 

Forankring i politiske saker K-styresak 031/11, 088/12,  

Prosjekteier Nome kommune 

Prosjektansvarlig Eva Rismo, kultur/ næringssjef Nome kommune 

Prosjektkoordinator Kirsti Arvesen Nesheim 
(10 % i perioden 01.01.2012 – 01.08.2014) 

Prosjektleder Min Bolig 
 

Elin Gunnestad  
(100% i perioden 01.10.2012-31.06.2014) 

Prosjektledelse Mitt Arbeid Nome Investeringsselskap 

Prosjektleder Mitt Nome – Hjerterom PA: Liv Anne Olafsen (01.08.11-01.08.12) 
PL Innhold og aktiviteter: Cedomir Popadic 
 (10 % i perioden 01.08.2012-01.07.2014) 
PL Fysisk tilrettelegging og samordning med øvrig 
virksomhet: Atle Grotmol  (som en del av 
stillingen som kulturhusleder) 

Prosjektleder Mitt Nome – Ildsjelbank  Administrativ PL: Heidi Elise Kvale 
 (10 % i perioden 01.10.2012-31.06.2014) 
Operativ PL: Vidar Høglid  
(40 % i perioden 01.10.2012-31.06.2014) 

Prosjektleder Tilflytting Amber Struijk  
(50 % i perioden 01.07.2011-31.12.2012) 
Anette Sneddon Krøgli 
(50 % i perioden 11.04.2013-01.07.2014) 

Prosjektbudsjett, i opprinnelig prosjektplan 9.985.000,- 

Prosjektbudsjett etter reduserte tilsagn 8.650.000,- 

Prosjektregnskap  8.442.504,- 

Tilsagn Telemark fylkeskommune 1.200.000,-1 

Tilsagn Kommunal og moderniseringsdep. 2.750.000,-2 

Øvrige tilskudd innenfor kommunalt regnskap 
(Tilsagn fra MTNU – ikke utbetalt) 

200.000,- 

Nome kommune egenandel 4.500.000,-3 

 

Merk: Det ble i prosjektplanen budsjettert med egeninnsats på kr 200.000,- som var tenkt brukt ifm 

tilbygget på Øvre Verket. Etter endringene i planen (se rapport fra delprosjektet Mitt Arbeid), ble 

dette punktet strøket. Det er derfor trukket fra 200.000,- i prosjektbudsjett og regnskap. 

                                                           
1 Tilsagnet var gitt under forutsetning av at det ikke kunne brukes til «harde» investeringer, eks bygg. 
2 Tilsagnet var gitt under forutsetning av at det ikke kunne brukes til «harde» investeringer, eks bygg. 
3
 Nome kommunes egenandel gikk derfor til byggeprosjektene i Mitt Arbeid og Hjerterom, mens de eksterne 

tilskuddene ble brukt til prosjektledelse, prosess, markedsføring og aktiviteter. 
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Økonomi 

Regnskapsoppstilling, fordelt på år 

Regnskapsoppstillingen følger budsjettet i prosjektplanen. Det er foretatt justeringer etter at tilsagn 

ble gitt, og i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. 

Delprosjekt 2011 2012 2013 2014 Sum  Note 

Prosjekt-
koordinering 

67.645,- 180.621,- 79.781,- 27.322,- 355.368,-  

Min Bolig  252.082,- 511.496,- 399.983,- 1.163.561,-  

Mitt Arbeid 19.950,- 82.695,- 2.256.241,- 180.836,- 2.539.723,- 1 

Hjerterom 41.778,- 209.966,- 594.727,- 227.242,- 1.073.713,-  

Ildsjelbanken 30.000,- 177.057,- 394.355,- 190.501,- 791.914,-  

Tilflytting  311.549,- 125.549,- 81.126,- 518.225,- 2 

Sum total 159.373,- 1.213.971,- 3.962.149,- 1.107.010,- 6.442.504,- 3 

NI – låneopptak med kommunal garanti, og tilskudd RDA-midler 2.000.000,- 4 

Sum total i prosjektet 8.397.503,-  

Budsjett 8.650.000,-  

Restmidler i prosjektet 207.496,-  

Avsetting til tilflyttingstiltak i 2014   

Markedsplan for Nome kommune (gjenstående tiltak i Tilflytting) 80.000,-  

Samling av ungdomsklubbene i kommunen (gjenst.tiltak i Hjerterom) 80.000,-  

Ekstraarbeid i forbindelse med prosjektregnskap (grunnet skifte av 
regnskapssystem midtveis i prosjektet) 

25.000,-  

Resultat prosjektregnskap Bolyst Kom til Nome! 17.496,-  

 

Note 1: Regnskapsoppstillingen viser deler av investeringen gjort i utbyggingen på restaurantbygget 

på Øvre Verket. I tillegg kommer totalt 2.000.000,- som vist i oppstilling fra Nome Investeringsselskap 

(under). Tilskudd fra Nome kommune til ØVS Invest (se under), er med i denne 

regnskapsoppstillingen, for å synliggjøre hele kommunens egenkapital i prosjektet. Tilsagn fra 

Departementet og Telemark fylkeskommune skulle ikke brukes til fysiske investeringer. Nome 

kommune har derfor gjennomført disse tiltaka med egne investeringsmidler, og eksterne tilsagn er 

brukt til prosjektledelse, aktiviteter, konsulentbistand, dvs «myke» investeringer. 

Note 2: Dep. Stilte som forutsetning at arbeid med nederlandsk marked skulle tas ut av prosjektet. 

Tilflytting er derfor fordelt på norsk marked 50 % i 2011 og 2012, før Kom Naar Nome! ble avsluttet. 

Note 3: Budsjettet ble redusert med 1.335.000,- som følge av at eksterne tilsagn ble mindre enn 

forutsatt i opprinnelig prosjektplan.  

Note 4: Utgifter som NI har hatt i delprosjekt Mitt Arbeid. Investeringene er dekket av Nome 

kommune, som følger under, se også spesifisering fra NI. Kun det direkte tilsagnet fra Nome 

kommune til NI synliggjøres i det kommunale regnskapet. Øvrige investeringer inngår likevel i Nome 

kommunes egenkapital inn i prosjektet, da det er kommunen som har gitt kommunal garanti for 

byggelånet som NI tok opp ifm byggingen. NI har også hatt ekstra kostnader, som er dekket av egne 

midler (se under). Lån og ekstra kostnader er forutsatt dekket av driver, via husleie på lokalene. 



 

7 

 

Totale investeringer / Nome kommunes egenkapital i prosjektet Bolyst Kom til Nome!:  

2.000.000,-  Direkte tilskudd, synliggjøres under Mitt Arbeid i 2013 

1.000.000,-  Lån med kommunal garanti 

300.000,-   Tilskudd fra Nome kommunes RDA-fond 

700.000,-   Egenkapital fra NI, Nome kommunes utviklingsselskap 

NI har utarbeidet en fullstendig oversikt over utgiftene til byggeprosjektet: 
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Suksessfaktorer, utfordringer og metodikk 

Suksessfaktorer og overføringsverdi: 

Viktige suksessfaktorer for prosjektet var: 

 Prosjektet favnet et stort område, med mange ulike tiltak. Det tok tid å få på plass riktig 
kompetanse. Det førte til at prosjektet kom senere i gang enn forventet, og tempoet ble 
tilsvarende høyt. Alle prosjektlederne var smidige og anvendte PDCA-metodikk (Plan Do 
Check Act).  

o Anbefaling: Utviklingsprosjekter bør ha smidige prosjektplaner med rom for utvikling 
også i selve prosjektet. Dette er en viktig suksessfaktor. 

 Bruk av delprosjektledere og koordinator med spesifikk kompetanse på fagfeltet. Der dette 
ikke ble gjennomført (på grunn av sykdom), så vi tydelig mangelen på en koordinerende kraft 
som kunne avklare forventninger, gi tydelig informasjon og samle trådene.  

o Anbefaling/overføringsverdi:  
 Prosjekter av en viss størrelse har en stor sårbarhet i forhold til 

sykemeldinger og annet frafall av prosjektledere. Det bør gjennomføres 
risikovurderinger og utvikles gode backup-løsninger før prosjektstart. 

 Det bør ansettes PL med rett kompetanse for å oppnå gode resultater.  
 PL bør ha ansvar for å forankre arbeidet i kommunen og sørge for at det blir 

videreført i den daglige drift. Dette gjelder særlig ved ansettelse av eksterne 
PL. 

 Forankring og forventningsavklaringer, overfor administrativ og politisk nivå, lokalbefolkning 
og frivillige, og næringsaktører på feltet. 

 Realistiske behovsavklaringer førte til konkrete og målretta tiltak, som virker. 
o Anbefaling/overføringsverdi: Små kulturhus i distriktskommuner, skal omfavne 

mange brukergrupper. Prosjektet utviklet en flerfunksjonsløsning basert på 
erfaringsbasert behovsanalyse. På den måten fikk man til svært effektiv utnyttelse av 
ressursene som ble stilt til rådighet i prosjektet. 

Utfordringer: 

Utfordringene i prosjektet var mange. Av de viktige kan vi nevne: 

 Generelt: Prosjektet lyktes ikke fullt ut med å informere om hvordan de ulike tiltaka var en 
del av Bolyst Kom til Nome!. Dette førte til at enkelte tiltak ble oppfattet meget positivt i 
lokalbefolkningen, uten at dette ble koblet til prosjektet, mens andre tiltak fikk svært negativ 
omtale, og her ble omtalen koblet til prosjektet. Resultatet var at prosjektet som helhet kun 
fikk omtale på det som ikke var positivt, og at det var få i lokalbefolkningen fikk forståelsen 
av hvordan de positive tiltaka hang sammen med helheten.  

 Prosjektkoordinering: Det var avsatt for få ressurser til prosjektkoordinering i 
avslutningsfasen. Dette ble særlig tydelig ved regnskapsavslutning. Nome kommune skiftet 
regnskapssystem ved nyttår 2013, og ved en feil ble ikke regnskap for prosjektet hentet ut 
før avslutning. PK fikk derfor ca 40 ekstra arbeidstimer med økonomioppstilling, hvor ett og 
ett bilag fra fire regnskapsår måtte hentes ut individuelt. Det er avsatt midler til dette 
arbeidet på økonomioppstillingen. 

 Min Bolig: Ny måte å organisere boligarbeidet i kommunen, som medførte utfordringer. Det 
tok tid å forankre arbeidet i teknisk etat, og det bør framover jobbes konkret med 
oppslutning om viktigheten av tilflytting.  

 Min Bolig: Forventningsavklaring er særlig viktige i oppstartsfasen av samarbeid mellom 
kommune og private aktører. Det ble ikke gjennomført god nok forventningsavklaring i 
prosessen med nytt konsept for tilrettelagt Ad Hoc-bolig, som PL for Min Bolig jobbet med i 
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flere måneder. Det ble et negativt resultat av denne prosessen, i betydningen at målet ikke 
ble nådd, og det kunne muligens vært unngått dersom forventninger og krav var avklart på et 
tidligere tidspunkt.  

 Min Bolig: Delprosjektet var opprinnelig planlagt organisert under teknisk etat. Det var i 
prosjektoppstarten store bemanningsproblemer på etaten, og kultur og næringsetaten tok 
prosjektansvaret for Min Bolig. I ettertid er det klart at prosjektet burde vært organisert på 
teknisk etat likevel. De ansatte på teknisk etat brukte mange arbeidstimer i prosjektet, og 
kompetansen burde vært ivaretatt på denne etaten.  

 Mitt Arbeid: Det var ingen fast PL som fulgte dette delprosjektet fra start til avslutning. Dette 
skyldes delvis at det ikke ble satt av ressurser til prosjektledelse i budsjettet, og delvis at den 
som skulle følge prosjektet som en del av sin faste stilling, ble langtidssykemeldt. Det var en 
politisk beslutning om å redusere de totale utgiftene til prosjektledelse. Delprosjektet ble 
fulgt opp av Nome Investeringsselskap (NI), da Nome kommune ønsket å gjennomføre 
utbyggingen på Øvre Verket på en profesjonell måte. NI er kommunens organ for utvikling og 
næringsbygg.  

o Anbefaling/overføringsverdi: Ved store og kompliserte prosjekter, som dette, bør det 
være en fast PL som følger opp kommunens investering fra begynnelse til slutt, 
sørger for god informasjonsflyt mellom alle parter, og at intensjonene blir fulgt opp. 
Når dette ikke ble gjort, skyldes det at kommunalt ansatt som skulle følge opp 
prosjektet, ble delvis, deretter fullt og langtidssykemeldt. Det tok tid å etablere en 
annen løsning, og forutsetningene ble også svært forandret i perioden.  

o Anbefaling/overføringsverdi: Delprosjektet ble svært godt forankret i det politiske 
miljø, da alle beslutninger ble tatt opp på politisk nivå. Årsaken var det turbulente 
forholdet rundt Øvre Verket, og administrasjonen i kommunen så seg tjent med at 
alle endringer i prosjektet skulle være grundig belyst hos de folkevalgte. 

Metodikk: 

Følgende metodikk ble anvendt i hele eller deler av prosjektet: 

1. PLP (Prosesslederprosessen) dannet rammen for prosjektets oppbygging og gjennomføring. 
2. PDCA (Plan Do Check Act) 
3. Kompetanseavklaringer og –heving ved behov. 
4. Erfaringsbaserte behovsanalyser. 
5. Dialogprosesser med interessenter. 
6. Tretrinns tilflyttingsmetodikk, utviklet i Kom til Nome! 
7. Engasjerte Telemarksforskning til å gjennomføre bostedsanalyse for sentrumsområdene. 
8. Nettverksbygging internt og eksternt i kommunen og fylket. 
9. Koordinering av prosjektledelsen: 

a. Delprosjektledere med begrenset ansvar, kun orientert mot tiltak i eget delprosjekt. 
b. Koordinert av prosjektkoordinator, som hadde ansvar for oppfølging av helheten i 

prosjektet. Fulgte opp delprosjektansvarlige, samt økonomi og rapportering.  
c. Koordinator organiserte felles samlinger og dialogmøter for alle delprosjektledere.  
d. Koordinator var ansvarlig for at alle prosjektledere fikk PLP-kurs, samt felles og 

individuell opplæring og oppfølging gjennom hele prosjektperioden.  
 
Nome kommune anvendte Attraktivitetspyramiden som et analyseverktøy for å undersøke 
kommunens attraksjonskraft. Metoden er utarbeidet av Telemarksforskning. Attraktivitetspyramiden 
peker på tre viktige forhold som har betydning for attraksjonskraften: bolig, bedrift, og besøk. Det er 
attraktiviteten i sum for de tre områdene som teller. På bakgrunn av dette utarbeidet kommunen 
prosjektet som en bred tilnærming til bolyst- og tilflyttingsarbeidet. 
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Mål og resultater  

I denne delen presenteres opprinnelige mål fra prosjektbeskrivelse/søknad for Bolyst Kom til Nome!, 

som ble utformet før prosjektstart i 2011. I delprosjektene ble det utarbeidet egne delprosjektplaner 

i oppstartsfasen. Det medførte at delprosjektlederne deltok i utformingen av tiltak, og at prosjektet 

ble justert etter gjeldende forutsetninger under hele prosjektperioden.  

Alle delprosjektene er presentert med egne oversikter over mål og resultater, og aktiviteter 

underveis. 
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Min Bolig 

Generelt om delprosjektet:  

Det er første gang Nome kommune har satt i gang aktivt boligarbeid. Det var derfor knyttet 

usikkerhet til om målene i planen var riktige i forhold til de utfordringene som kommunen sto 

ovenfor. Det ble lagt ned betydelige ressurser i å tilrettelegge for prosjektet, utarbeide målsettinger, 

organisere delprosjektet, jobbe med det politiske miljøet for å etablere et korrekt forventningsnivå, 

og til slutt å tilsette en delprosjektleder som hadde den rette kompetansen for prosjektet. Alt dette 

forarbeidet førte til at selve prosjektperioden ble forkortet til ett år og ni måneder, framfor 3 år, slik 

det var beskrevet i prosjektplan. Elin Gunnestad, eiendomsmegler, ble ansatt i prosjektstillingen, og 

brakte med seg kompetanse som kommunen tidligere ikke har hatt tilgang på i dette arbeidet. De 

viktigste resultatene i delprosjektet vil først være synlig om 2-3 år. Delprosjektleder har utviklet en 

boligplan for Nome kommune, som vil fungere som et styringsverktøy for kommunen i perioden som 

kommer. Planen er vedlagt rapporten. Det er i tillegg utviklet en boligsosial handlingsplan, som en 

del av boligplanen. Denne planen kommer til politisk behandling i første møte i kommunestyret i 

2015. 

Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: 

1. Nome kommune skal etablere en tre-årig prosjektlederstilling for Min Bolig. Prosjektlederen 
skal arbeide aktivt for å snu en negativ boligtrend i kommunen.  

a. Gjennomført med endring: Prosjektlederen ble ansatt i 01.10.2012 og avsluttet 
prosjektet 31.06.2014 (totalt 1 år og 9 mnd). Prosjektet har ført til at kommunen 
vurderer sin rolle ifm boligutvikling. 

b. Gjennomført: PL utarbeidet en langsiktig boligplan for en mer offensiv holdning i 
boligspørsmål i kommunen. Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2014 (etter 
prosjektslutt). Ligger vedlagt. 

c. Gjennomført: PK utarbeidet en boligsosial handlingsplan med samme intensjoner 
som i boligplanen. Den boligsosiale handlingsplanen vedtas i kommunestyret i januar 
2015. Denne planen legger også til rette for bygging av 4-5 rusboliger, som vil avlaste 
boligstrøk i kommunen, og sørge for en generell verdiheving i disse områdene. 

i. Videreføring: Arbeidet med å snu den negative boligtrenden ivaretas 
gjennom boligplan og boligsosial handlingsplan. 

2. Det skal opprettes et dialogforum mellom kommunale myndigheter og boligbransjen, 
forumet skal utvikle en langsiktig boligstrategi og nettverk som skal bidra til å sikre en 
sunnere boligsituasjon i kommunen.  

a. Gjennomført: Prosjektet opprettet et dialogforum mellom kommunale myndigheter 
og boligbransjen: En boligutviklingsgruppe med private og kommunale boligaktører 
(utbyggere, utviklere, eiendomsmegler, leder for eldrerådet, leder for boligstiftelsen, 
leder for utviklingsutvalget og arealplanlegger fra teknisk etat) skal samarbeide om 
gode strategiske løsninger i boligutviklingen. Gruppa har ansvar for å følge opp 
tiltakene i boligplanen.  

b. Gjennomført: Nettverksbygging mellom kommunen og private boligaktører. 
Kompetansehevingstur til Boligutviklingskonferanse på Holmsbu 24.-25.april 2014. 8 
deltakere + PL. Det ble gitt ekstra tilskudd til prosjektet over kommunens 
næringsfond for å gjennomføre denne turen. 

c. Gjennomført: Det er utviklet en brosjyre («Nytt fra Nome»), som inneholder 
informasjon, kontaktinfo og nyheter av interesse for boligutviklere/aktører i 
distriktet. PL brukte arbeidet med brosjyren også i nettverksbyggingen. 
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i. Videreføring: Arealplanlegger fra teknisk etat skal samle 
boligutviklingsgruppa til 2-3 årlige møter eller oftere ved behov. 

ii. Videreføring: Teknisk etat har ansvar for videreføring av «Nytt fra Nome», og 
formidle denne via nett.  

 

 

1 Brosjyren Nytt fra Nome, med relevant informasjon til boligaktørene i distriktet 

 
3. Folk som ønsker å flytte til Nome kommune skal få hjelp og bistand med å finne riktig bolig. 

a. Gjennomført: Familiene som har henvendt seg til kommunen (3 familier) har fått 
bistand til å anskaffe bolig og jobb. Alle har flyttet hit. 2 av familiene har valgt å leie, 
1 familie kjøpte seg bolig før de flyttet hit.  

4. Nome kommune skal, i samarbeid med boligutviklere og bransjen for øvrig, tilby et boligfelt 
tilrettelagt for miljøboliger som skal være klart for utbygging i 2014.  

a. Ikke gjennomført: Teknisk etat ble involvert i prosessen. Det ble lagt vekt på at tiltak 
som gjør nybygg dyrere enn i omliggende områder, ikke bør gjennomføres. Plan og 
bygningsloven regulerer dessuten energiløsninger i såkalte «standardboliger», noe 
som ivaretar miljøaspektet i utstrakt grad. Det ble derfor vurdert dithen at det var 
lite å hente på å utvikle særlige miljø-byggefelt. 

5. Det skal opprettes en Ad Hoc Bolig til benyttelse i kortere perioder (1 mnd - 1 år), for 
tilflyttere som kommer gjennom prosjektet og som ønsker å bo i kommunen mens de leter 
etter en fast bopel.  

a. Gjennomført som følger: Det har vært en leilighet disponibel for tilflyttere i perioden. 
Delprosjektleder arbeidet svært aktivt med en prosess som kunne lede til ad hoc 
løsninger. PL og PA avsluttet denne prosessen, da tiltaket viste seg vanskelig å 
gjennomføre med tilfredsstillende resultat, for konsepteier og Nome kommune i 
fellesskap. Prosessen med «Min Framtidsbolig» ble krevende for alle parter, og det 
ble lagt ned mye tid og ressurser i dette arbeidet. Målet var å bygge to framtidsretta 
boliger i Lunde. Den ene boligen skulle leies ut som demonstrasjonsbolig for 
formidling av framtidsretta, bærekraftig og innovative bolighus i tre. Den andre 
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boligen skulle benyttes av Nome kommune som midlertidig bolig (prøvebolig) for folk 
som rekrutteres til Nome av tilflyttingsprosjektet. 
Det ble tidlig i prosjektet klart at to boliger ville bli for kostbart å få realisert, så 
prosjektet konsentrerte seg om utvikling av  en bolig. Konsepteier så ikke 
kommunens tomt i Lunde (som i utgangspunktet ble foreslått) som aktuell, da 
boligen ville trenge en større tomt med bedre solforhold. Det ble derfor satt av mye 
tid til å finne en annen egnet tomt. Konseptet ble presentert for flere private 
utbyggere og boligutviklere. Eiere av tomteprosjektet Kvernodden/Hammerstad, 
Nordskog og - Vatslid fant konseptet interessant for og signaliserte at de var positive 
til å finansiere og oppføre boligen dersom kommunen ønsket å inngå en langsiktig 
leieavtale med formål prøvebolig til familier som ønsket å bosette seg i kommunen. 
Nome kommune var ikke positive til å subsidiere husleie, dersom kostnadene kunne 
reduseres ved å velge en rimeligere tomt. Det ble foreslått å presentere konseptet 
for NOBEF (Nomes stiftelse for eldre og funksjonshemmede) som kunne være 
interessert i å bygge en prototyp. I følge konsepteier var dette ikke aktuelt, da 
konseptet skulle representere en reel livsløpsbolig med omtanke for ulike livsfaser og 
funksjonsnivå, og som var utgangspunktet for videre utvikling til et fleksibelt og 
bærekraftig typehus. I et avklaringsmøte 11.01.13 ble samarbeidet med konsepteier 
avsluttet. Kommunen så det vanskelig å gjennomføre prosjektet (finansiere boligen) 
med de betingelser som da ble satt fra konsepteier. Resultatet av prosessarbeidet 
var at tiltaket ikke ble gjennomført etter plan. 

6. Prosjektet skal arbeide med en holdningsendring som fører til at flere boligselgere legger sin 
bolig ut på det åpne markedet framfor å selge via nettverk.  

a. Kommentar: Det vil alltid være noen som ikke selger boligen sin på det åpne 
markedet. Ved å selge via nettverk unngår selgeren uønsket oppmerksomhet. De 
fleste er klar over at de kan tape penger ved ikke å markedsføre boligen på det åpne 
markedet og via megler, men velger dette av andre årsaker. 

b. Gjennomført: PL har kontaktet meglere i distriktet, for å gjøre boligannonsene fra 
kommunen mer attraktive.  

c. Videreføring: Bør videreføres i markedsplan, hvor det bør formuleres standardtekst 
om kommunens fasiliteter, som alle meglere kan bruke.  

7. De boligstrategiske tiltakene som settes i gang skal føre til så stor bevegelse i markedet at 
tiltakene blir overflødige.  

a. Kommentar: Delprosjektleder har i stor grad hatt fokus og gitt bistand i spesifikke 
saker som har med boligutvikling, eller boligsøk i Nome. Byggeprosjekter som skal 
åpne for at flere boliger kommer ut på markedet, eksempelvis sentrumsnære boliger 
for eldre som frigjør eneboliger og småbruk med større tomter, som kan være 
attraktive for småbarnsfamilier. De konkrete prosjektene er godt forankret i 
kommunen, hos grunneierne og blant involverte, deriblant lokale lag og foreninger 
(USF). Den viktigste utfordringen er prisnivået. Nye boliger i distriktene koster like 
mye i byggekostnader som i mer sentrale strøk, men på grunn av det generelt lave 
prisnivået på boligmarkedet, vil ofte ikke investeringen lønne seg. Det er derfor 
vanskelig å finne entreprenører som er villig til å løpe slike risikoer «på landet». 

b. Gjennomført: PL har gitt bistand i konkrete leilighetsprosjekter. Dette arbeidet har 
vært tidkrevende, men resultatene er svært gode:  
1) Leilighetsprosjekt Nedre Kåsa, med planlagt 8-10 seniorleiligheter,  krevde mye 
aktiv bistand fra PL.  
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2) Prosjektet fikk startet et forprosjekt for inntil 30 nye leiligheter i sentrum av 
Ulefoss.  
3) Enighet om tilrettelegging av 9 nye tomter i Helgja. 
4) «Småbruksdrømmen» var en kartlegging for utvikling av et konsept for en 
prøvebolig for folk som ønsket «det gode liv på landet», et samarbeid med 
Landkreditt. Selve eiendommen som ble plukket ut ble ikke benyttet, men PL gjorde 
samtidig en kartlegging av ubebodde boliger i hele kommunen, og utarbeidet en 
oversikt over disse. Det ble tatt direkte kontakt med eier, og man fant også ut 
hvorfor ikke eier ønsket å selge eiendommen.  

i. Videreføring: Prosjektet vil resultere i flere sentrumsnære leiligheter i løpet 
av 2015-2016. Dette vil føre til frigjøring av flere gode boliger, som kommer 
på det åpne markedet om 3-4 år. Å måle effekten av prosjektet i antall 
boliger på det åpne markedet vil først være mulig når dette inntreffer. 

 

 

2 Nedre Kåsa, hvor boliger for eldre er planlagt. Tomta er i sentrum av Ulefoss 
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Aktiviteter i delprosjektet: 

 

Aktivitet Tidsforbruk Med hvem/til hvem Tema 

Støtteprogram Enova  
10.04.2014 

1 dag Ifm utbyggingen i 
delprosjekt 2 Mitt Arbeid 

Miljøvennlige løsninger 
boliger større bygninger 
m.m økonomiske 
stønader 

KRYSS konferanse  
28.-29.11-2013 

 med arealplanlegger fra 
teknisk etat 

Metodikk i større 
boligutviklingsprosjekter 

Boligsosial konferanse  
6.-7. januar 2014 
 

2 dager med boligkonsulent Laila 
Damkås 

Rusboliger, løsninger 

Stand fellesarrangement 
Ulefoss 
27.april 2013 

1 dag pluss 
for og 

etterarbeid 

Bolyst prosjektet. 
 

Min Bolig: Komme i 
kontakt med huseiere for 
utleie, tomme boliger 

Presentasjon prosjekt 
14.11.2013 

1 dag Kommunestyret 
 

 

Presentasjon Boligplan 
 

2 dager 
 

Utviklingsutvalget, OO, 
formannskapet, NOBEF og 
boligstiftelsen, eldrerådet 
og rådet for mennesker 
med nedsatt 
funksjonshemming. 

Formidle innholdet i 
boligplanen. Oppfordre til 
å komme med innspill 
 

Diverse medieoppfølging 
 

Totalt  
6 dager 

 Status Min Bolig 

Min Bolig Forum 

Møter 3 Teknisk etat 
 

Kartlegging mål 
 

Møter personlig og pr tlf 
 

5 
 

Eiendomsmeglere og 
takstmann 
 

Få med alle fasiliteter som 
mangler i salgsoppgave og 
takster for eiendommer i 
Nome 

Møter 
 

9 
 

Teknisk etat 
 

Arbeidsmøter brosjyre 
Informasjon og kontakt 
brosjyre til boligaktørene, 
+ utarbeidelse og foto 

 5 Teknisk etat Nettverksbygging  
boligaktører 
 

 1 MTNU Nettverksbygging  
boligaktører 
 

Utdeling av infomateriell 3 dager Boligaktørene 
 

Informere om brosjyre og 
få tilbakemeldinger på 
servicenivå i kommunen. 

Nettverksoppfølging av 
boligaktører i Nome 

 14 lokale boligaktører Konferanse 24 og 25 april, 
nettverksbygging 
kommune og 
boligaktører- 
boligutviklingsgruppe, 



 

17 

 

kompetanseheving. 
Byutvikling-boligutvikling 

Boligkonferanse  9 deltakere: 
Eiendomsmegler, utviklere, 
teknisk etat, leder utv.utv. 

Boligutvikling. Hvor, hva 
og når? 
 

Arbeidsmøter boligplan 13 Eva Rismo, Kirsti Arvesen, 
Teknisk etat og 
Arealgruppa (3) 

 

Arbeidsmøter boligsosial 
handlingsplan / rusboliger 

10  
Arbeidsgruppa boligsosial 

Rusboligprosjekt, type 
bolig, priser, beliggenhet, 
søknad tilskudd 
Husbanken 
 

Møter Midt- Telemark 
samarbeid 
 

4 prosjektlederne i Sauherad 
og i Bø + 1 møte med 
sekretær for  Midt-
Telemarkrådet 

Hvordan samarbeide om 
boligutvikling (ingen 
resultater!) 

Boligundersøkelse 2 Møte med 
Telemarksforskning og Eva 
Rismo 

Kartlegging av de eldre 
sine boligbehov 55-75 år. 

Min Framtidsbolig 

Møter sensorisk bolig 
 

11 Med prosjekteier og 
konseptutvikler 
 

Bli kjent med konseptet 
møter med konsepteier + 
diverse utbyggere, 
kommunen ++ 

Framtidsverkstedene og 
Bolyst i Midt Telemark 

½ dag 
 

Fylkeskommunen i regi av 
Lene Hennum 

Oppføring av 
framtidsbolig 

Arbeidsmøte 
 

1 
 

Kvernodden AS og 
konseptutvikler 

Representant for 
kommunen og prosjektet. 

Åpning av Kvernodden 
tomtefelt 
 

1 dag 
 

Flere aktører fra 
byggebransjen, 
lokalbanken 
 

 

Regional 
Stedsutviklingskonferanse 
17.09.2013 
 

1 dag 
 

Telemarksforskning Attraksjonskraft gjennom 
stedsinnovasjon 
 

Konferanse om 
stedsinnovasjon 
6. – 8. november 2013 
Thon Hotell Høyers, Skien 

2 dager   
 

Min Bolig 

Arbeidsmøter 3 Teknisk etat Målsetting, forankring 

Nedre kåsene/leiligheter 17 Sjur Ajer (eier), MTE (Midt 
Telemark Entreprenør) og 
Ole Moen 
 (representant for 
eldrerådet og 
pensjonistforeningen). 
Birk Bygg AS 

Prosessen i korte trekk: 
1) Utrede muligheter for 
8-10 leiligheter. 
MTE tar over prosjektet 
som Sjur forkaster på 
grunn av at leilighetene 
blir for dyre å oppføre. 
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Informasjonsmøte for 
pensjonistene.  
2) Ny grunneier som har 
signert på at det skal 
prioriteres seniorboliger. 
Er det mulig å få til? 
 

Leiligheter Idrettsanlegget 
 

8 Teknisk etat, 
boligkonsulent og leder 
utv.utvalget Aslak Fjeld 
 
Møter med Cappelen 
grunneier og vokter av 
gavebrevet fra 1953 
 
Styret USF, teknisk etat, 
Aslak Fjeld 
 

Forankring og samarbeid 
med teknisk etat. 
Er grunneier Cappelen 
positiv til prosjektet? 
Interessert i 
leilighetsprosjektet?  
Presentasjon av 
leilighetsprosjekt + møte 
med 2 representanter for 
USF som skal med i 
prosjektgruppa. 

Arbeidsmøter 
Langeland/Helgen 

4 Tomtegruppa og 
grunneierne 

9 nye utsiktstomter på 
Kråkeåsen Langeland 

Småbruksdrømmen 
 

1visning 
 

Landkreditt på jakt etter 
småbruk/prøvebolig til 
kundene 

Visning i Flåbygd etter 
mange tlf til aktuelle 
småbruk i kommunen. 
 

Kartlegging ubebodde 
boliger 
 
 

 
 
 
 
 

Kontaktet eiere med 
tomme boliger når det har 
vært behov for leilighet 
eller bolig i forbindelse 
med tilflytting. 

Benyttet anledningen til å 
spørre de vi ringer om 
hvorfor boligen står tom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Mitt Arbeid 
 

 

3 Utsikt fra restauranten, mot tunet på Øvre Verket 

 

Generelt om delprosjektet: 

Øvre Verket på Ulefoss ble opprinnelig oppført som arbeiderboliger for jernverket Ulefos NV, som er 

Norges eldste støperi i full drift. De små røde husene rundt tunet ble fredet i 1982, og er sjarmerende 

anlagt rundt et tun, en uvanlig løsning i Norge, hvor det var vanlig å legge arbeiderboliger i rekker 

langs gater. Øvre Verket er et svært viktig kulturhistorisk miljø i nasjonal sammenheng, og har vært 

en viktig del av kommunens reiselivssatsing i flere år. 

I 2009 avsluttet Nome kommune prosjektet ”Ny næring på historisk grunn” på Øvre Verket. 

Prosjektet var finansiert av blant andre Kommunal og regionaldepartementet,  og i prosjektperioden 

ble et av byggene på tunet ombygget til et spiseri i tradisjonelle omgivelser. Det gamle huset viste 

seg tidlig å være uegnet til å kunne ta imot eksempelvis bussgrupper, eller holde åpent i 

julebordsesongen på grunn av kulda. Dette var nødvendig for å oppnå bærekraftig kommersiell drift 

av spisestedet. Nome kommune ønsket derfor å utvide restaurantbygget. Målet var at en 

kommersiell driver kunne få i gang bærekraftig restaurantdrift der, som hadde mulighet til å overleve 

uavhengig av  offentlig støtte. For å få det til, måtte volumet opp. I utgangspunktet var målet å bygge 

et kombinert restaurant/bakerovnhus, slik at man kunne kombinere behovet for mer plass og større 

lagringskapasitet med et funksjonelt bakeri.  

Delprosjektet ble gjennomført etter intensjon, men i en annen form og organisering enn beskrevet i 

prosjektplanen. Etter en innledende prosess, ble det avklart at bygget ikke burde inneholde en 
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bakerovn. Dette ville legge for store føringer på en kommersiell driver. Saken ble avgjort i 

kommunestyret (vedtak 088/12), det ble bestemt at prosjektet skulle ha fokus på å bygge et rent 

restaurantbygg. Saken var svært kontroversiell, et resultat av at Øvre Verket har en lang historie som 

tidvis har vært svært omdiskutert i kommunen. 

Før delprosjektet startet, gjennomførte Bedre Bedrifter en utredning, på bestilling fra Nome 

kommune, og denne utredningen dannet føringer for kommunens videre behandling av 

delprosjektet. Det ble pekt på at bakerovnen, som lå i opprinnelig prosjektplan, ville legge for sterke 

føringer på en driver, og at det ville redusere antall betalende sitteplasser betraktelig. Det ble derfor 

anbefalt at prosjektet konsentrerte seg om å bygge et rent restaurantbygg. Det kom også til andre 

endringer underveis, som følge av dette. Blant annet ble det da bruk for mer lagrings- og 

kjølekapasitet, kjøkkenet måtte bygges helt om for å møte krav til et så stort bygg, med mer. 

Resultatet av prosessen var at bygget ble totalt endret, fra opprinnelig plan. 

Alle endringer ble diskutert med Telemark fylkeskommune før gjennomføring. I tillegg gjennomførte 

kommunestyret politiske vedtak på endringene, og styringsgruppa ble orientert og godkjente 

endringer underveis. 

Nome Investeringsselskap (NI) ble anmodet om å sette opp bygget på vegne av kommunen. 

Bakgrunnen for at NI overtok prosjektledelsen på dette delprosjektet, var at kommunen ønsket at 

prosjektet skulle håndteres profesjonelt, og særlig tilrettelagt for næring. NI er Nome kommunes 

organ for næringsutvikling, og selskapet oppfører og drifter en rekke næringsbygg i kommunal regi. 

Dette førte til en svært endret målsetting for delprosjektet. De økonomiske rammene ble også noe 

endret i forhold til opprinnelig plan, idet NI tok opp et investeringslån med kommunal garanti, 

framfor at Nome kommune selv tok opp et tilsvarende lån. I etterkant er det NI som har ansvar for å 

leie ut bygget til egna driver. 

 

4 Utbygging på Øvre Verket, restaurantbygget 
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Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: 

Opprinnelig mål: Prosjektet skal utvikle et bakerikonsept tuftet på tradisjon og innovasjon, stimulere 

til kvinnelig gründervirksomhet basert på handlingsbåren kunnskap, samt bidra til integrering og 

bolyst. 

Mål etter behandling i kommunestyret, og etter forhandlinger med Nome Investeringsselskap: Øvre 

Verket Spiseri skal bygges ut og leies ut til kommersiell drift. Nome Investeringsselskap skal besørge 

utbyggingen på vegne av Nome kommune.  

Gjennomført: Restauranttilbygget ble ferdigstilt i oktober 2013. Bygget ble satt opp med lokale 

entreprenører. Det ble ivaretatt et formspråk som svarte til stedets særegenhet. Kulturminnevernet i 

Telemark fylkeskommune ble aktivt tatt med i planleggingen av bygget. Den gamle pipa måtte vike 

for ventilasjonsanlegget, og steinen er resirkulert i en bardisk med topp av kumlokk fra Ulefos 

Jernværk. Det gamle bygget ble renovert innvendig, og anvendes som kjøkken, etter alle moderne 

forskrifter. Det ble etablert jordvarme i bygget. Restauranten kan nå servere tett opp til 100 

personer, og vil bli et viktig tilskudd til satsingen på kulturarv og reiseliv i kommunen i årene 

framover. NI er nå i en prosess med å finne en seriøs, kommersiell driver, som ser potensialet og som 

kan være en aktiv bidragsyter til utvikling og vekst i reiselivsnæringa i kommunen.  

Se for øvrig vedlegg for detaljer om endringer, politiske vedtak og rapport fra Bedre Bedrifter. 

 

 

5 Nybygget varmes opp med grunnvarme 
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Mitt Nome  

Generelt om delprosjektet: 

Mitt Nome var delt i to delprosjekter: Hjerterom og Ildsjelbanken. I dette avsnittet presenteres 

resultater fra begge delprosjektene. Mitt Nome var den delen av prosjektet hvor bolyst for egne 

innbyggere hadde størst fokus. Resultatene her har derfor kun lokal effekt, men med de 

ringvirkningene som oppstår når det er godt å vokse opp og bo et sted, og kanskje friste til å komme 

hjem igjen, i etableringsfasen. 

Hjerterom 

Generelt om delprosjektet: 

Hjerterom var delt i to tema: utvikling av det fysiske innholdet i Ulefoss samfunnshus, med 

tilrettelegging for nye brukergrupper, og utvikling av et innhold som hentet mer ut av aktivitetene i 

Nome kulturskole. Det var Kulturhusleder Atle Grotmol som fikk ansvar for utvikling av den fysiske 

delen, og en PL hentet fra kulturskolen, Cedomir Popadic, som fikk ansvar for innholdet og 

aktivitetene.  

Siden de fysiske tiltakene ble ferdig tidlig i prosjektperioden har vi hatt tid til å måle effekt av 

arbeidene. Fritidsklubbene har vært på huset i to år og tilbakemeldingene er positive. Nome 

kulturskole har fått oppgave om å utarbeide og implementere plan for Hjerterommet. Det skulle 

være lav terskel for møtevirksomhet og små, lokale arrangementer. Det skulle være enkelt å 

gjennomføre både spontane og planlagte kulturaktiviteter, og det skulle være lett å booke og betjene 

utstyr og møtelokaler.  

Resultatene er gode: Fritidsklubbene benytter husets scener, discotek og moderne spillrom. Flere av 

ekstratilbudene legges til hovedarenaen enn tilfellet var tidligere, fordi lokalisering på samfunnshuset 

innebærer langt flere bruksmuligheter nå. Besøkstallet på ungdomsklubben har økt betraktelig, og 

flere ulike ungdomsgrupper nås. Ved enkeltstående arrangementer er oppslutningen spesielt god – 

og det arrangeres nye og større tilstelninger enn tilfellet var før.  

De nye faste driftstiltakene er populære, som ungdomskafé en ettermiddag i uka og det nye 

spillrommet (Playstation – filmvisning med mer). Nome kino ble oppgradert på lyd- og bildesiden ved 

digitalisering i 2010, og har via Bolystprosjektet også fått en tilfredsstillende foajé med gode møbler, 

kiosk med digitalt billettsystem og betalingsterminal. Disse tiltakene var gode og kompletterende for 

kinoens del. De samme fasilitetene kommer til tilsvarende nytte ved andre publikumsarrangementer 

på husets to scener. I samarbeid med delprosjektet Ildsjelbanken har Hjerterommet fått to stykk 

informasjonsmonitorer og to utlåns pc’er. 
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6 Hjerterommet var en viktig opprustning av Ulefoss samfunnshus, og en del av Nome kommunes egenandel i prosjektet 
Bolyst Kom til Nome! 
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7 Mye publikum på kulturskolens Hjerteromsarrangementer 

Hjerterommet har fått større, positive resultater enn først antatt. Det skyldes smidig prosjektledelse 

og effektiv ressursutnyttelse. Alt i alt har Ulefoss samfunnshus fått et løft, som gjør huset til en enda 

bedre kulturarena for kommunens innbyggere. 

  

8 Nye og oppgraderte lokaler for alle aldersgrupper på Ulefoss Samfunnshus 

 

Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: 

1. Vestibylen i Ulefoss samfunnshus skal utvikles til å bli en god arena og et innbydende 
myldrepunkt hvor gamle og unge, store og små samles til felles aktivitet, både uorganiserte 
og i regi av kulturskole, ungdomsklubber, friville lag og foreninger. Vestibylen skal 
tilrettelegges for kulturskoleaktiviteter, frivillige lag og foreninger og ungdomsklubb. Det skal 
være kort vei fra idé til handling. Vi skal utvikle nye funksjoner i vestibyleområdet,  for å 
støtte opp under husets øvrige aktiviteter: Servicepunkt for billetter, informasjon og 
kioskvarer. Nye romløsninger for å dekke behovet for nytt kunstgalleri, nytt aktivitetsrom for 
fritidsklubber, kulturskole og foreninger. 

a. Gjennomført: Målene vedrørende de fysiske ombyggingsarbeidene er nådd fullt ut. 
Tre viktige fasiliteter er på plass; ny kiosk, nytt galleri og nytt aktivitetsrom. Dette lot 
seg gjøre innenfor budsjettrammene fordi kommunens tekniske etat selv påtok seg å 
gjennomføre de fleste byggearbeidene, uten at arbeidskostnadene ble belastet 
prosjektet. Det er altså investeringskostnadene som prosjektet har dekket. Sammen 
med nye infotavler, oppussing av møbler og andre kompletterende arbeider ble 
helhetsresultatet meget godt, i tråd med forventningene. Planleggingen var 
strukturert og dynamisk, der det endelige resultatet kom ut av en kreativ 
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designprosess som pågikk før og gjennom hele byggeperioden. Den involverte bred 
deltagelse i idéfasen, en mulighetsanalyse og senere designforslag fra interiørarkitekt 
og senere aktiv deltakelse fra de involverte fram til ferdigstillelse.  

i. Videreføring: Huset er nå i bruk slik det var tenkt, og vedlikehold og bruk blir 
koordinert av kulturhusleder. 

b. Gjennomført: Samtidig med moderniseringstiltakene i dette Bolyst-prosjektet ble det 
foretatt kompletterende arbeider i tilstøtende lokaler på samfunnshuset for å legge 
forholdene til rette for våre to kommunale fritidsklubber, ungdomsklubben og 
Kompis (for folk med tilretteleggingsbehov). Klubbene flyttet til samfunnshuset 
sommeren 2012 etter vedtak i kommunestyret i februar samme år. Klubbene hadde 
tilhold i et eldre skolebygg utenfor sentrum, som langt fra tilfredsstilte moderne krav 
til standard for klubbaktivitet og brannsikkerhet. 

i. Videreføring: Klubbaktiviteter blir videreført av ungdomsleder og leder for 
Kompis, i samarbeid med kulturhusleder og kulturskolerektor. 

c. Gjennomført: Våren 2014 ble også  uteområdet ved hovedinngangen tatt inn i 
prosjektet, etter ønsker fra brukerne av Hjerterommet og den tilstøtende 
restauranten. Målet var å utnytte uterommet bedre i sommerhalvåret, og skape en 
innbydende entré til samfunnshuset og Hjerterommet. Det ble lagt ny 
belegningsstein, nye, pluss oppgraderte, utemøbler og ditto nye parasoller. Arbeidet 
er ferdigstilt, og resultatet er en betydelig standardheving, samtidig som den aktive 
utesonen er utvidet.  

i. Videreføring: Det foreligger planer for ytterligere forbedringer som involverer 
utsmykking, moderne infotavler, belysning og nye bruksområder. Dette vil 
videreføres av kulturhuset ved leder.  

 
2. Vestibylen blir Hjerterommet med Pulsen i sentrum (den nye servicekiosken), en arena med 

kort vei fra idé til handling, der mange ulike aktører skal føle seg på hjemmebane. Det skal 
utvikles og implementeres en plan for ”Kreativt Hjerterom” som tar utgangspunkt i de 
ovennevnte målene. Nome kulturskole skal utvikle planen i samarbeid med brukere og 
interessenter. 

a. Gjennomført: Det ble utviklet en omfattende aktivitetsplan, med mange ulike tiltak. 
Mange av disse ble etter hvert gjennomført med kulturskolens egne lærerressurser. 
Det førte også til et løft for kulturskolen.  

i. Videreføring: Ivaretas av kulturskolen, ved rektor. 
 

 

9 Den nye servicekiosken Pulsen, er "hovedpulsen" i Hjerterommet, med servicefunksjoner, jobbtrening og 
voksenkontakt. 
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10 Hjerterom for alle som har musikk i blodet! 

 
b. Gjennomført: Barnas Hjerterom:  I Bolyst-prosjektet har barn i Nome fått et gratis, 

helårs lørdagstilbud med aktiviteter som familietrommesirkel og improvisasjonsdans. 
“Barnas Hjerterom” har satset på høy kvalitet. Tilbudet omfatter særlig små 
forestillinger, aktiviteter og konserter tilpasset små barn. I tillegg har kulturskolen 
hatt en del arrangementer som omfatter ungdom, i den aldersgruppen der mange 
faller ut av kulturskolen.  

i. Videreføring: Huset har i mange år tilbudt profesjonelle barneteater-
forestillinger til barn. I prosjektet ble disse slått sammen med øvrige 
forestillinger i Barnas Hjerterom, som kulturskolen og kulturhuset arbeider 
med å gjøre til et permanent tiltak. 

c. Gjennomført: Hjertevarme Toner: Vestibylen på Ulefoss samfunnshus har blitt en ny 
fremføringsarena for kulturskoleelever. Nome kulturskole er spesielt stolt av 
“Hjertevarme toner”, en lavterskel foajèkonsert siste mandag i måneden. Her viser  
kulturskoleelevene  hva de lærer på kulturskolen. Disse konsertene har stadig 
økende publikumstall, og venner og familie fyller lokalene. Med ny, fast 
fremføringsarena får elevene mulighet til å opparbeide seg et variert og relativt 
omfangsrikt repertoar i løpet av et skoleår. Samtidig har Hjertevarme toner bidratt til 
økt samspill på tvers av seksjonene, ikke minst til økt samarbeid mellom lærere. 

i. Videreføring: Hjertevarme toner har blitt en del av kulturskolens faste 
virksomhet, og  kulturskolen viderefører konseptet etter prosjektperioden.  

d. Gjennomført: Bestemors Hjerterom: Kommunens eldste innbyggere er også blitt 
ivaretatt i prosjektet. I kultursalen har det vært egne voksenkvelder, med musikk og 
servering av fingermat og vin. For de eldste i kommunen ble det arrangert 
temakonserter med evergreens og tango. I tillegg har Bolyst-prosjektet hatt et tett 
samarbeid med Den kulturelle spaserstokken i kommunen der prosjektet har 
finansiert en del tiltak for funksjonshemmede.  

i. Videreføring: Avhenger av Den Kulturelle Spaserstokken, som er foreslått 
nedlagt av Regjeringen. 

e. Gjennomført: I løpet av prosjektperioden har Nome kulturskole planlagt og 
gjennomført over 50 kulturarrangementer for ulike målgrupper. Det er registrert 
tydelig økning i antall arrangementer i regi av kulturskolen. (fra 4 i 2012 til 10 i 2013 
– en økning på 125%) Økningen er resultat av kulturskolens ønske om å rette fokuset 
mot egne ressurser og stimulere lærerkollegiet til å lage egne produksjoner. 
«Hjerterommet», med de nye formidlingsformene og aktivitetene har gitt lærerne i 
kulturskolen ekstra arena å arbeide på. Lærerne ved Nome kulturskole har i løpet av 
prosjektperioden utviklet et eierskapsforhold til Hjerterommet og prosjektet har blitt 
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en del kulturskolens daglige virksomhet. I tillegg til egne produksjoner har 
kulturskolen starter flere nye tilbud som en del av Hjerterommet – band, 
ungdomskor, babysang, osv.  

i. Videreføring: Skjer gjennom kulturskolen, ved rektor. 
f. Gjennomført: «Arvesølvet» - Nome kommunes jubileumsforestilling. Hjerterommets 

finaleprodukt var «Arvesølvet», kommunens jubileumsforestilling som er bygd på 
samarbeid mellom kulturskolen, skoleverket og frivilligheten. Forestillingen var et 
skoleeksempel på hvordan man kan samordne innsatsen for barn og unges 
oppvekstmiljø i kommunen. Med ca 1500 besøkende var Arvesølvet en 
jubileumsgave som kommunens innbyggere skal huske for resten av livet. Et 
indirekte resultat er at Nome kulturskole nå opplever en økt interesse for teater, og 
har stor økning til dette tilbudet. 

i. Videreføring: Dette var et enkeltstående tiltak. Erfaringene fra tiltaket er 
imidlertid tenkt videreført ved kommunens store kirkejubileum i 2017, hvor 
to av kommunens kirker feirer 850 år. 

ii. Samarbeidet med Grenland Friteater vil fortsette i regi av Nome kulturskole.  
 

 

11 Barnas Hjerterom - profesjonelt kulturtilbud for barn 

 

 

 



 

28 

 

Aktiviteter i delprosjektet: 

Aktivitet Tid Med hvem/til 
hvem 

Tema 

Åpning av Hjerterommet 27/4 
2013 

Lokalbefolkning 
Hele kultur og 
næringsetaten, en 
rekke frivillige, 
Nome kulturskole, 
prosjektet 
Drømmemila med 
partnere deltok 

Offisiell åpning, og frivilliges dag.  
Konserter, utstilling, aktiviteter. 
Offisiell åpning av bildebank og felles 
turistbrosjyre ifm Drømmemila-
prosjektet. 

Arrangementer i regi av 
Nome kulturskole  
Andre arrangementer i 
Hjerteromregi   
  
 

14 stk i 
2012/13 
12 stk i 

2012/13 
10 stk i 
2014 

Kulturskoleelever 
og lærere. 
Profesjonelle 
kulturaktører 
1105 (+2013 og 
2014) besøkende 
totalt. 

Diverse arrangementer: 
Teater, konserter, Evergreens, 
lesestund, trommesirkel, blueskonsert, 
kor, tango, danseworkshop, Egner-
cabaret, , julekonsert, ,,,, og mye mer. 

Ungdomskor Hele 
per. 

Samarbeid med 
Holla menighet 

 

Babysang Hele 
per. 

Samarbeid med 
helsestasjonen 

 

Band Hele 
per. 

Samarbeid med 
ungdomsklubbene 

 

Arvesølvet 14/6 
2014 

Hele kommunen! ¼ 
av kommunens 
innbyggere var til 
stede. 

Stor jubileumsforestilling for Nome 50 
år. 
Samarbeid mellom Nome kulturskole, 
korps, Grenland friteater, 
Ildsjelbanken, med mange flere. 

 
Det er i tillegg gjennomført et samarbeid med et fast opplegg for Teater på Lørdag. Hjerterom-
aktivitetene og Teater har begge blitt styrket av dette, og det er etablert egne rutiner og pris. 
Publikum har tatt imot tilbudet med åpne armer. 
 
 

 

12 Teater og scene er styrket i Nome kulturskole etter prosjektet. 
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Ildsjelbanken 

Generelt om delprosjektet: 

Ildsjelbanken var den andre delen av delprosjektet Mitt Nome, og fokus var på frivillig liv og 

bolyst/integrering.  Nome har mange ildsjeler. Små lokalsamfunn er avhengig av ildsjeler, og de gjør 

kommunen rikere med sin aktivitet. Den urbane bykulturen som dekker det sosiale behovet og 

skaffer til veie underholdning for dem som bor i storbyer, eksisterer ikke i distriktene. Ildsjelbanken 

har fokusert på å bistå ildsjelene i kommunen, med å skape liv og røre, og sosiale arenaer der små og 

store, gamle og unge, kommer sammen og skaper sin egen underholdning, på egne premisser.  

Før PL ble ansatt, gjennomførte prosjektkoordinator og Vidar Høglid, som senere ble ansatt som PL, 
en prosess med de frivillige i kommunen. Det ble utført en spørreundersøkelse, og Nome kommune i 
samarbeid med  Tilflyttingsforumet arrangerte et åpent møte om ildsjelenes betydning for 
tilflyttingsarbeidet, hvor frivillige lag og foreninger, ildsjeler, nøkkelpersoner og engasjerte ble spurt 
om utfordringer i det frivillige livet i Nome. Ildsjelene tok fram at det er vanskelig å organisere 
arrangementer, og at det er nødvendig å bli flinkere med rekruttering. Det ble innhentet 
opplysninger om det frivillige livet i kommunen, og det ble utviklet en tiltakspakke hvor målet var å 
fornye det frivillige livet i Nome, med følgende fokus: 

 Fornyelse av det frivillige arbeidet i Nome, med konkrete tiltak for bedre utnytting av 
ressurser, nytenking og nyskaping internt i laga og i kommunen. 

 Bidra til en holdningsendring, og gjøre de frivillige og kommunen bedre i stand til å møte 
morgendagens utfordringer for frivilligheten. 
 
 

 

13 Åpning av Hjerterom, samarbeid mellom Hjerterom, Ildsjelbanken og Drømmemila-prosjektet 
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Ildsjelbanken har hatt arbeidsbeskrivelsen: «På tvers av», i betydningen på tvers av gamle 

kommunegrenser (etter kommunesammenslåingen i 1964), på tvers av alder, generasjoner, 

nasjonaliteter og foreningsgrenser. Lag og foreninger har henvendt seg direkte til Ildsjelbanken med 

ønske om at ildsjelbanken kan hjelpe med å finne frivillige til deres arrangement. Ildsjelbanken har 

hele veien arbeidet for å få ulike frivillige interessegrupper/lag og organsiasjoner  til å samarbeide. 

Dette har ført til at de igjen ser hvor mye sterkere frivilligheten er når en står sammen. Flere positive 

kombinasjoner har oppstått på grunn av dette. Noen eksempler på resultater «på tvers av»: 

 Holla skytterlag Ulefos Hovedgaards Venner når de trengte parkeringsvakter for sitt 
grunnlovsjubileumsarrangement på 17. mai 

 MC klubben i Lunde og IL Skade stiller årlig opp som vakter og lekeansvarlige for kommunens 
Sluserock.  

 Røde kors gjorde en enestående innsats i gjennomføringen av internasjonal matfest 

 Øvre Verkets Venner og Vakre Ulefoss går sammen i brukergruppa for Ressursbanken.  

 Vakre Ulefoss og Vakre Lunde samarbeider på tvers av de gamle grensene 

 Voksenopplæringen ønsker tettere samarbeid for gjennomføring av ny internasjonal matfest 

 Ung i Nome samarbeidet med Lunde Husflidlag da de ønsket å ha en utstilling.  
 
Delprosjektleder Vidar Høglid ble ansatt i 40%, som hovedkontakt mot det frivillige. Heidi Elise Kvale 

ved kultur og næringsetaten, fikk PL-ansvar i 10%, som den administrative kontakten. Prosjektleder 

ansatt i perioden: (august 2012 – juni 2014). 

 

14 Gjøgler på Internasjonal Matfest 
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Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: 

Det frivillige livet i Nome skal bidra til å videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn og økt bolyst. 
Ildsjelene skal få praktisk hjelp og bistand til organisering og utvikling gjennom Ildsjelbanken. 
Nome kommune skal opprette en 50 % prosjektlederstilling som ”banksjef ” for Ildsjelbanken. 
”Banksjefen” og Ildsjelbanken skal arbeide med integrering av nye innbyggere i de frivillige 
organisasjonene, med å bistå frivillig sektor i rekrutteringsarbeidet, slik at kommunen og frivillige i 
fellesskap stimulerer til flere ildsjeler.  
Ildsjelbanken skal gi profesjonell bistand til arrangementer og aktiviteter slik at ildsjelene ikke 
brenner seg ut og arrangementene får en sunnere økonomisk og organisatorisk utvikling. 
Arrangementer og aktiviteter i frivillig regi skal få hjelp til videreutvikling slik at de blir en kilde til 
kompetanseheving, bolyst og god markedsføring. 
 
 

 

15 Internasjonal Matfest, en stor suksess 
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Aktiviteter i delprosjektet: 

Aktivitetene er enten gjennomført ved Ildsjelbanken som arrangør, eller som samarbeidspartner. 

Hensikten har vært å støtte oppunder, men ikke ta over, de frivilliges arbeid. 

Aktivitet Tid Med hvem/til 
hvem 

Tema 

Hjertestarterkurs 5 kurs Brukerne av 
Nomehallen og 
Ulefosshallen: 
Trenere, lagledere, 
ansatte og andre.  
Nome sjukeheim.   
 
Kurset totalt 75 
personer. 

Målet var å trygge sikkerheten i 
idrettshallene. I 2012 ble det bevilget 
penger fra kommunen til å kjøpe inn 
totalt 5 hjertestartere, med kurs i bruk 
av hjertestarter og førstehjelp. 

PC Rigg  Hjerterom PL / 
Kulturhuset 

Legge til rette for frivillige og andre med 
behov for et møtelokale med utstyr. 
Kjøpt inn 3 datamaskiner til utlån, 
prosjektor,  samt 2 monitorer til Ulefoss 
samfunnshus, for markedsføring av 
frivilliges arrangementer,  informasjon 
og kinoprogram. Utstyret brukes også 
av Kompis og Ungdomsklubben, jfr 
rapport fra Hjerterom. 

Nye retningslinjer 
Kulturmidlene 

 Administrasjonen, 
Kultur og 
næringsetaten, og 
Utviklingsutvalget. 

Politisk vedtatt i januar og februar 2013. 
Målet var å forenkle søkeprosessen, og 
spisse krav om tilgjengelighet, åpenhet, 
inkludering og samarbeid. 

Stimuleringsmidler 
Ildsjelbanken 

 PL og Kultur og 
næringsetaten 
utarbeidet 
retningslinjer. 

Prosjektet har delt ut 
stimuleringsmidler for å bidra til økt 
aktivitet og samarbeid i kommunen. 
Stimuleringsmidlene var kun til 
stimulering, enkle å få og det var kort 
behandlingstid. 

Ildsjelbanken på nett Inkl 
Årshjul/ 
arrangementskalender for 
arrangementer som 
kommer på faste tider 
hvert år, samt arr. som 
meldes inn fortløpende. 

 Kultur og 
idrettskonsulent. 

Elektronisk verktøy på nett, sosiale 
medier med mer, videreføres av kultur 
–og idrettskonsulenten etter prosjektet. 
Forenkling og tilrettelegging for de 
frivillige ressursene, har gjennom 
prosjektet fått gode løsninger som 
videreføres, og prosjektet har derfor 
oppnådd varige resultater. 
Kontaktpersoner i lag/foreninger 
oppdateres nå enkelt, med  pålogging 
på underportalen 
www.nome.kommune.no/ildsjelbanken.  

Frivillig kurs 1 6/3-13 Frivillige. 
Sparebankstiftelsen 

Tilskuddsordninger og hvordan søke 
midler. 

Frivillig kurs 2 24/9-
13 

Frivillige. Hvordan utnytte sosiale medier? 

http://www.nome.kommune.no/ildsjelbanken
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Frivillig kurs 3  Frivillige. Styrearbeid, og hvordan rekruttere til 
styrer. 

Nome 50 år! 
Jubileumsarrangement(er) 

2014   

Internasjonal dag oktober 
2013 

  Det ble jobbet med dette, men ikke 
gjennomført på grunn av manglende 
respons fra innvandrergruppa. 

Nome-brødet.  RIMI. 
Helgja IL og Ulefoss 
Sportsforening ved 
salg i Ulefoss, og 
Skade IL ved salg i 
Lunde. 

Lik avtale til de tre største allidrettslaga 
med å bruke deres logo på brød, selges 
på RIMI Ulefoss og Lunde. 

Samarbeid med 
Sparebankstiftelsen Holla 
og Lunde. 

 Sparebankstiftelsen 
Holla og Lunde. 

Utarbeidet felles søknadsskjema for 
frivillige. 

Kanalhelten.  De tre store 
allidrettslaga i 
kommunen 
arrangøransvar for 
ett arrangement 
hver: Helgen IL, 
Skade IL og USF. 
Lokalavisa Kanalen. 

Tre mosjonsrenn på ski, sykkel, løp. 
Vinner i alle kategorier er «Kanalhelt». 
Løypene på tvers av gamle 
kommunegrenser. Familievennlige løp 
med ulike klasser så både sportsutøvere 
og den glade entusiast/hele familien 
kan delta. 

Felles skiløype på tvers av 
gamle kommunegrenser. 

 Skade IL, Helgja IL, 
Ulefoss 
Sportsforening 

Etablere kontakt mellom eksisterende 
skiløyper. 

Ressursbank  Frivillige foreninger 
på Ulefoss. Det ble 
også forsøkt å 
danne tilsvarende 
løsning i Lunde, 
men uten hell. 

De frivillige valgte kulturattraksjoner 
som mål for virksomheten,  frivillige for 
kulturminner vil samarbeide om 
dugnader. Forsøkt å finne nye 
mennesker som ønsker å bidra med sin 
ledige fritid, via annonse i lokalavisa, 
uten resultat. 

Byttedager   Idrettslaga Bytte/salg av meget rimelig idrettsutstyr 
til barn/voksne. Integreringstiltak for å 
få folk ut i aktivitet. 

Internasjonal matfest 28/9 
2013 

Voksenopplæringa, 
Røde kors, 
Kulturskolen, Ung i 
Nome, Ulefos 
samfunnshus, 
Nome kino og 
Ildsjelbanken. 
Innbyggere med 
internasjonal 
bakgrunn. 

13 land stilte med sine delikatesser og 
det var en dag hvor alle snakket med 
alle på tvers av kulturer, kjønn, alder og 
Lunde/ulefossbakgrunn og terskelen for 
latter var meget lav. 

Nome Quiz  Lokale ildsjeler er 
quizmastere. 30 til 
50 deltakere hver 

Samarbeid mellom frivillige, og 2 
utesteder , ett i hvert tettsted, som 
sliter med dårlig besøkstall. 



 

34 

 

gang. 

Frisklivsentral  Leger, helsesøster, 
fysioterapeut   

Tilrettelegging og kartlegging av 
frivillige, lag og foreningers tilbud til 
barn og unge. 

Arrangements-
koordinering 

 Kommunen, 
Ulefoss 
handelsstands-
forening, Lunde 
Handelsstand, 
Nome kulturskole 

Diverse koordinering av frivillige til 
bistand / dugnad ved arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ildsjelbanken på nett 
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Tilflytting 

Generelt om delprosjektet: 

Prosjektleder startet opp som prosjektleder for tilflytting mot det norske markedet i april 2013 og ble 

etter kort tid delvis sykemeldt. Prosjektperioden vært kortere enn opprinnelig plan (2011-2013), da 

prosjektleder startet opp i april 2013 (etter endt svangerskapspermisjon). I tillegg til at prosjektleder 

har hatt begrenset kapasitet da hun har vært delvis sykemeldt gjennom hele perioden (60 % - 90 % 

sykemeldt). 

 

17 Nettportalen Flytte til Nome? 

Delprosjektledere:  

Amber Struijk var ansatt som prosjektleder for Kom Naar Nome! som i 20111 og 2012 skulle ha fokus 

på 50 % arbeid mot det nederlandske markedet, og 50 % mot det norske. Amber Struijk var delvis, 

deretter helt sykemeldt i store deler av perioden. 

 Anette Sneddon Krøgli, ansatt i perioden 11.04.2013 – 30.06.2014 i 50 % stilling som prosjektleder 

for tilflytting mot det norske markedet. Prosjektleder har vært delvis sykemeldt gjennom hele 

prosjektperioden, alt fra 60 % til 90 % sykemeldt.  

Elin Gunnestad, PL for Min Bolig, gikk inn og assisterte Anette Sneddon Krøgli, fra januar 2013 og ut 

prosjektperioden. 
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18 Flytte til Nome på Facebook 

Resultat etter mål som oppgitt i prosjektplan: 

1. 60 personer i etableringsfasen skal flytte til Nome i perioden 2011-2013. 
a. Delvis nådd målet: Prosjektleder for tilflytting har bistått totalt 29 personer til Nome 

som resultat av de samla tiltaka i 2012. Prosjektleder for Min Bolig har hatt kontakt 
med de potensielle tilflytterne i perioden januar 2013-juni 2014, og gitt tre familier 
veiledning og hjelp både før, under og etter flytting til kommunen. Totalt ni 
personer/tilflyttere. I sum har 38 personer flyttet til kommunen, som et resultat av 
tiltaka i perioden 2012-2014. 

2. Potensielle tilflyttere skal kontaktes personlig og tilbys hjelp og veiledning før, under og etter 
flytting til kommunen. 

a. Gjennomført: Dette er gjennomført så langt mulig, med langtidssykemeldte 
prosjektledere. PL for Min Bolig bisto prosjektet underveis. 

3. Det skal lages en egen prosjektplan for tilflyttingsarbeidet i samarbeid med MTNU. Planen 
skal godkjennes av kommunestyret. 

a. Gjennomført: Etter plan. 
 
Gjennomført: I prosjektperiodene har prosjektleder hjulpet 1 par med 1 barn, 1 par med 2 barn + et 
par (totalt 9 mennesker) med bolig og bistått med jobbsøking. Alle bor i kommunen i dag. 
 
Gjennomført: Nettportal. Delprosjektleder Min Bolig og delprosjektleder for tilflytting etablerte, 
sammen med kommunens web-ansvarlig,  en nettportal : «Flytte til Nome?» 
http://www.flyttetilnome.no/ 
 
Gjennomført: Artikkel Bolyst webmagasin, rettet mot folk som vurderer å flytte og ikke har bestemt 
seg for hvor de ønsker å bosette seg. Nådd 3950 lesere.  
 
Gjennomført: Skiltløsninger ved innkjøring til tettstedet Lunde. Dialog med handelsstanden i Lunde , 
ordfører og næringssjef. Delprosjektleder Vidar Høglid viderefører arbeidet. 
 
Gjennomført: Det er gjennomført en rekke markedsføringsaktiviteter. Disse er listet under. 
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Aktiviteter i delprosjektet: 

Aktivitet Tid Med hvem/til 
hvem 

Tema 

Nettmagasin Bolyst  Magnet Media / 
Dagbladet, rettet 
mot mulige 
tilflyttere 

3950 unike lesere av artikkelen. 
Gjennomsnittlig lesetid på 6,05 minutt. 
299 likes på selve artikkelen. 

Bistand nye Nome-
heringer 

 Familier i 
flyttefasen 

Bistand jobbsøking, visning av bolig og 
kommunen 
Samarbeid med tilflyttingsforumet: 
trivselstiltak tilflyttere 

Etablert Nettportal 
tilflytting 
Også på Facebook 

5 mnd Mulige tilflyttere 
Ståle Hegna og 
Marianne Seltveidt 

Informasjon om alle forhold ved flytting 
til Nome, samlet på ett sted. En portal i 
portalen på Nome kommunes nettside. 

Midt i smørøyet, brosjyre 
for potensielle nye 
innbyggere 

3 mnd Mulige tilflyttere Reklamefinansiert brosjyre med 
informasjon om hvordan det er å bo og 
flytte til Nome 

Samarbeidsmøter og 
strategimøter med Nome 
tilflyttingsforum 

5 Prosjektleder 
tilflytting, leder 
tilflyttingsforumet, 
Eva Rismo. 

Mål, samarbeid, strategier 
Livstilstilflytting, Placement 
Vikar for prosjektleder tilflytting 
+Fadderordning  
Tilrettelegging nye tilflyttere, finne bolig 
og jobb  
 

Telemarksforskning 2 Telemarksforskning Samarbeid 

Oppfølging av tilflyttere  3 familier Telefonmøter, fysiske møter, 
boligvisninger, kartlegging kompetanse, 
rådgiving for oppstart av firma, 
samarbeid med potensielle 
arbeidsgivere 

Markedsføring /skilt 
Lunde 

12 Prosjektleder 
ildsjelbanken, 
handelstanden 
Lunde,  Elisabeth 
De Lunde, Eva 
Rismo og ordfører. 

Diverse arbeidsmøterUtforming, 
materiale, størrelse, beliggenhet 
 

Stoppeffekt RV 36  Superlativ Media 
As 

Lokal markedsføringsfirma engasjert for 
å se på mulige løsninger for å få folk til å 
stoppe ved RV 36 og svinge innom 
kommunen. 

Gatefestenes dag  Tilflyttingsforumet i 
samarbeid med 
Ildsjelbanken 

Gatefester i hele kommunen, en fast 
dag i måneden, etablert som tradisjon i 
2013 og 2014. Integrering og bli kjent. 

Markedsplan Nome 
kommune 

 Superlativ Media 
AS og Kan kultur  

Engasjert via prosjektet til å utarbeide 
og rydde opp i kommunens utadretta 
informasjon. 
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Prosjektkoordinering 

Generelt om prosjektkoordineringen: 

Prosjektkoordinator var Kirsti Arvesen Nesheim, som fulgte prosjektet fra start til slutt, og som hadde 

ansvar for rapportering, orientering til styringsgruppe og prosjektansvarlig, oppfølging av politiske 

saker, opplæring og oppfølging av delprosjektlederne, koordinering av tiltak, med mer. 

Aktiviteter i prosjektperioden, alle delprosjekter: 

Aktivitet Tidsforbruk Med hvem/til hvem Tema 

Websak kurs 4 dager Alle nyansatte PL: 
Heidi Elise Kvale 
Elin Gunnestad 
Vidar Høglid 

Opplæring i websak 

Introduksjonskurs ½ dag Alle nyansatte PL: 
Heidi Elise Kvale 
Elin Gunnestad 
Vidar Høglid 

Diverse introduksjon 

PLP kurs 
(prosjektlederprosessen) 

4 dager Alle delprosjektlederne i 
Bolyst 

Prosjektlederprosessen 

Prosjektmøter 
 

25 Egne oppfølgingsmøter 
med delprosjektlederne 
 

Prosjektadministrasjon, 
rapporteringer, framdrift, 
opplæring m.m 

Faste kontormøter 9 Hele kulturetaten, 
orientering og forankring 

Prosjektinformasjon, 
koordinering m.m 
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Oppsummering og konklusjoner 
Prosjektet Bolyst Kom til Nome! har ført til økt kompetanse på hvilke utfordringer kommunen sliter 

med i forhold til flyttemønstre. Nome kommune erkjente før oppstart at dette var en komplisert og 

kompleks utfordring. Prosjektet har oppnådd en rekke resultater, og satt søkelyset på  ulike aspekter 

ved befolkningsutviklingen i distriktskommunene.  

Nome kommune feiret 50 år, etter sammenslåing av Holla og Lunde kommuner i 1964. Kommunen 

bærer fortsatt preg av denne sammenslåingen, og prosjektet hadde et høyt fokus på samlende tiltak. 

Det er viktig å merke seg at samme kommunegrenser ikke nødvendigvis fører til samme kultur, selv 

50 år etter. Samtidig er forskjellene mellom Ulefoss og Lunde, det som er selve kjennetegnet og 

særpreget for Nome kommune. Litt vennskapelig rivalisering vil alltid være kjenningsmelodien i 

kommunen, og det skaper en egen identitet. En Nome-hering er ikke bare en fra Nome, men også en 

som bor i Ulefoss eller Lunde. Eller Helgja.  

Takk til alle som har bidratt til å gjøre Bolyst Kom til Nome! til hva det har vært: et konglomerat av 

store og små, artige og kjedelige, givende og tunge, tiltak, som til sammen førte til at prosjektet 

speilet lokalsamfunnet Nome. 

Prosjektkoordinator 

Kirsti Arvesen Nesheim 
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Vedlegg 

Oversikt over frivillighet 
Navn frivillig Hva  Antall 

møter/timer 
Totalt i 
prosjektperioden 

Min Bolig 

Ole Moen Møte Nedre kåsene 6x1 time + 
6x2 t 

 3.600,- 

‘’ Leiligheter v/Idrettsanlegget 2x 1 time + 6 
x 2 t 

 2.800 

‘’ Arealgruppe boligplan 10x2 t  4.000,- 

‘’ Kanalen 2x2 t    800,- 

‘’ Nesten ukentlig uformelt møte, 
framdrift, planlegging 
leilighetsbygging, visning 
tomteområder 

75x 0,5t + 2x 
1t 
 

7.900,- 

Aslak Fjeld Arealgruppe boligplan 10x2t 4.000,- 

‘’ Leiligheter v/Idrettsanlegget 2x 1 time + 6 
x 2 t   

2.800,- 

‘’ Boligutviklingskonferanse 33timer 6.600,- 

Deltagere 
konferanse/boligutv.gruppe: 
Anita Ramtoft (megler) 
Geir Stavsholt 
Gjærum/Birk Bygg AS 
Egil Bøe Byggefirma 
Brian Støa, Norhus 
Byggmester Hellestad Lunde 
Aslak Fjeld  

Konferanse Holmsbu 33 t x7 
personer x 
200 pr time 
 

46.200,- 
 

Sum Min Bolig Totalt. 78.700,- 
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Øvrige vedlegg 

Vedleggsliste: 
1. Brosjyrer og informasjonsmateriell utarbeidet i prosjektet: 

a. Brosjyrer for Barnas Hjerterom 
2. Påfølgende kommunestyrevedtak med tilhørende avtaler og godkjenning av lånegaranti: 

a. 031/11 
b. 088/12 
c. 031/13      
d. Tidligere godkjent lånegaranti fra Nome kommune – rettelse. Avsender: 

Fylkesmannen i Telemark 
e. Søknad om godkjenning av lånegaranti – Øvre Verket Spiseri. Avsender: 

Fylkesmannen i Telemark 
3. Revisorberetning 
4. Rapport fra Bedre Bedrifter, som førte til endringer i Mitt Arbeid (eget vedlegg). 
5. Boligplan (eget vedlegg). 

 

Vedlegg 1 Brosjyrer for Barnas Hjerterom: 

   
19 Barnas Hjerterom - brosjyrene fra 2012, 2013 og 2014 



 

42 

 

 
 



 

43 

 

 



 

44 

 

 



 

45 

 

 



 

46 

 

 



 

47 

 

 
 
 



 

48 

 

Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak 
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Vedlegg 3 Revisorberetning 
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