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Vedlegg 4c

Statsbudsjettet 2010 – Krav til rapportering på felles effekt- og resultatindikatorer fra fylkeskommunene av
virkemidlene fra KRD over kap.  551, postene 60 og 61

1. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva var de overordnede målene med prosjektet?
Hovedmål med prosjektet:
Økt attraktivitet som levedyktige samfunn
Økt boligetablering for alle formål
Økt næringsutvikling gjennom varig bosetting

Delmål:
Brukerundersøkelse med kartlegging av boligbehov for alle livsfaser
Stedsanalyse for Utsira med fokus på boligutvikling

2. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva er prosjektets viktigste resultater og forventede effekter?
Den erfaringen som er tilført øysamfunnene gjennom arbeidet med Småsamfunnsprosjektet Utsira og Røvær
sammen med en videreføring gjennom Bolyst 2010, er av vesentlig betydning for det videre utviklingsarbeid i begge
lokalsamfunnene. Mye av grunnlaget er lagt og gir oss gode vilkår å jobbe videre med. Arbeidet har bidratt til større
forståelse i lokalsamfunnet om hvilken innsats og dets betydning som kreves for å styrke samfunnet og stå sammen
om en felles framtid.
Samfunnseffekt
Småsamfunnsprosjektet sammen med bolystprosjektet har generert aktiviteter på lokalsamfunnsnivå som har
bidratt til at arbeidsplasser, bosetting og at viktige samfunnsfunksjoner blir ivaretatt. Viktige nøkkelord er: økt
samarbeid / stor dugnadsånd / lokalbefolkningen er enig om felles mål og visjon for øyene sine / økt engasjement /
stor deltakelse / redusert konfliktnivå / økt grad av samarbeidsvilje i lokalbefolkning og næringslivet /
Resultateffekt
Tilflytting, bolig- og næringsutvikling på Utsira og Røvær

3. Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten dersom støtten fra offentlige instanser (fylkeskommune, kommune,
regionråd eller andre offentlige instanser) hadde uteblitt?

1 Gjennomført prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme skala og tidsskjema
2 Gjennomført prosjektet/aktiviteten i samme skala, men på et senere tidspunkt
3 Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala, men med samme tidsskjema
4 Gjennomført prosjektet/aktiviteten på et senere tidspunkt og i en mer begrenset skala
5 Prosjektet/aktiviteten ville ikke bli gjennomført
9 Vet ikke/Ikke relevant

4. Hvor geografisk konsentrert har eller vil prosjektet ha effekt?
1 Helt lokal effekt (overveiende innenfor én kommune)
2 Effekten kom innen flere kommuner i regionen
3 Effekten kom i hele fylket
4 Effekten kom i eget og andre fylker
5 Effekten kom i eget fylke samt andre fylker og/eller utenfor Norge
9 Vet ikke/Ikke relevant

5. I hvilken grad har prosjektet nådd eller vil prosjektet nå sine mål?
Har prosjektet bidratt, eller vil prosjektet bidra til
6. å stabilisere eller øke befolkningen? 3
7. å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser? 3
8. å opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer? 3
9. økt innovasjon eller innovasjonsevne? 2
10. økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen? 4
11. økt tilgjengelighet (bedre veger, havner, andre transporttiltak og bredbånd)? 1
12. å styrke regionale sentra? 9
13. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter? 4
14. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?4



Svaralternativene i spørsmålene 5-14 graderes fra 1 – i svært liten grad  til 5 – i svært  stor grad. Svaralternativ 9 –
vet ikke/ikke relevant.

Svar Benevning

1 I svært liten grad

2 I liten grad

3 I noen grad

4 I stor grad

5 I svært stor grad

9 Vet ikke/Ikke relevant
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Sluttrapport BOLYST 2010

Kommune: Haugesund og Utsira kommune

Prosjektnavn: Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Prosjektleder: Haugaland Vekst IKS

Leder i styringsgruppen: Annette Sæther

Kontaktperson i
fylkeskommunen:

Elin Aarskog Monsen

Forankring av prosjektet (flere
kryss er mulig)

Styringsgruppe - X
Forankring i befolkningen - X
Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt - X

Målgrupper for prosjektet, når
prosjektet frem til disse?

Innbyggere og tilflyttere på Utsira
Innbyggere og tilflyttere på Røvær
Både i forhold til brukerundersøkelsen og stedsanalyse er
lokalbefolkningen og mulige tilflytter brukt og skal benyttes videre i vårt
arbeid.
Målgruppene for prosjektet er ivaretatt.



Mål og eventuelle delmål med
prosjektet. I hvilken grad har
prosjektet nådd eller er
prosjektet på vei til å nå sine
mål?

Hovedmål med prosjektet:
Økt attraktivitet som levedyktige samfunn
Økt boligetablering for alle formål
Økt næringsutvikling gjennom varig bosetting

Delmål:
Brukerundersøkelse med kartlegging av boligbehov for alle livsfaser
Stedsanalyse for Utsira med fokus på boligutvikling

Måloppnåelse:
Kommunal- og regionaldepartementet gav i sitt tilsagn en klar føring for
prioritering av tiltak i prosjektet. Vi ble bedt om å fokusere på lokal
stedsanalyse for Utsira og gjennomføring av en brukerundersøkelse på
Utsira og Røvær. Det ble inngått et samarbeid med Asplan Viak om
gjennomføring av en lokal steds- og mulighetsstudie på Utsira. Arbeidet
ble ferdigstilt i desember 2011. Analysen benyttes videre i kommunenes
arbeid med rullering av kommuneplanen, som grunnlag i et fellesprosjekt
med Bokn kommune med tema opplevelsenæringer og attraktivitet og en
konsekvensutredning for nytt anløpsted for rutebåten på Utsira.

Styringsgruppen besluttet å dele brukerundersøkelsen inn i tre
fokusområder:
1.   Boligevaluering – innbygger på Utsira og Røvær
2.   Boligevaluering – utflyttede innbygger
3.   Bolig og reisemålsevaluering – innbygger i Haugesundregionen

Brukerundersøkelse del 1 ble gjennomført av Heraklit hvor vi benyttet
fokusintervjuer som metode. På Utsira deltok 30 personer og på Røvær 36
personer. Intervjuene ble gjennomført i grupper på fire til elleve personer.
Rapporten levert tidligere ved årsrapportering.
Brukerundersøkelse del 2 ble gjennomført av Polytec som en kvantitativ
undersøkelse i form av en elektronisk survey. Fokus var en undersøkelse av
utflyttede øyboers behov og ønsker relatert til bolig, arbeid, steds- og
miljømessige forhold ved permanent bosetting på henholdsvis Røvær og
Utsira. Den elektroniske undersøkelsen ble totalt sendt ut til 120
respondenter på Røvær med en svarprosent på 46 % og sendt til 119
respondenter med svarprosent på 41 %. Rapporter er sendt som vedlegg i
årsrapport for 2011.
Steds- og mulighetsanalysen for Utsira sammen med de lokale
brukerundersøkelsene, er og vil bli viktige faktakilder og inspirasjonskilder
for det videre arbeide med lokal stedsutvikling – bolig- og næringsutvikling
spesielt. Det samme gjelder for Røvær. Her vil Haugesund kommune
benytte data etc. i sitt arbeid med kommuneplanen og det lokale
øysamfunnet i sitt arbeid med sine lokale målsettinger.
Prosjektet har gjennomført utvikling av et informasjonshefte som skal
bidra til at nye øyboere får riktig og god informasjon om det å være
tilflytter og hvordan det er å bo på øyene Utsira og Røvær. Heftene følger
vedlagt.
Både Utsira og Røvær jobber videre med arbeid innen boligutvikling og
infrastruktur som viktige forutsetninger for videre utvikling. Det viktigste
her er å få lagt inn arbeidet i det kommunale planverket og sørge for at det
ble en sentral satsing i videre utvikling av øysamfunnene. Det skal
gjennomføres en studietur i løpet av høsten til et sted med fokus på bolig
for å høste erfaringer fra en kommune med tilsvarende utfordringer og
muligens andre forslag til løsninger. Distriktssenteret en viktig kontakt.
Det jobbes konkret med tre etableringer på Utsira som på sikt vil bidra
med inntil 10 nye arbeidsplasser. To av etablererne er i en prosess med
utflytting til Utsira og prøvebo.



Resultat som er oppnådd i form
av aktiviteter eller tiltak

Brukerundersøkelse med kartlegging av boligbehov for alle livsfaser –
ferdig
Stedsanalyse for Utsira med fokus på boligutvikling – ferdig
Informasjonshefte for Utsira og Røvær – ferdig

De erfaringer som er tilført øysamfunnene, er av vesentlig betydning i det
videre utviklingsarbeid. Mye av grunnlaget er lagt og gir oss gode vilkår å
jobbe videre med. Arbeidet har bidratt til større forståelse i
lokalsamfunnet om hvilken innsats og dets betydning som kreves for å
styrke samfunnet og stå sammen om en felles framtid.

Samfunnseffekt
Småsamfunnsprosjektet sammen med bolystprosjektet har generert
aktiviteter på lokalsamfunnsnivå som har bidratt til at arbeidsplasser,
bosetting og at viktige samfunnsfunksjoner blir ivaretatt. Viktige nøkkelord
er: økt grad av samarbeidsvilje i lokalbefolkning og næringslivet / stor
dugnadsånd / lokalbefolkningen er enig om felles mål og visjon for øyene
sine / økt engasjement / stor deltakelse / redusert konfliktnivå /

Resultateffekt
Tilflytting, bolig- og næringsutvikling på Utsira og Røvær
Røvær
- Tilflytting
- Nye beboere både kjøper og leier
- Nybygg
- Jobbes med nye leieavtaler via Røvær Utvikling AS om
prøvebolig/utleieenheter
- Vanskelig prosess med videre arbeid med tomteutvikling. Dette skyldes i
første rekke eierstrukturen på øya. Det vil si konflikt mellom landbruk og
boligbygging.
- Økt trafikk med rutebåten, i butikken og besøkende til øya
Utsira
- Tilflytting
- Nybygg
- Næringsetableringer
- Vekst i eksisterende virksomheter
- Tilrettelagte tomter
- Bra omsetning av bolig
- Økt besøk både på rutebåten, butikken og ellers generelt til øya

Det er i arbeid flere konkrete bedriftsetableringer, prøvebo, boligtomter,
Bølgen boligkompleks…..
Oppstart av bolig politisk handlingsplan for Utsira og Røvær



Vurdering av framdrift i forhold
til opprinnelig plan

Prosjektet har fulgt opprinnelig plan, men ble noe forsinket ut fra tenkt
oppstart av tiltakene og endelig ferdigstillelse av delprosjektene.

Oppnådde resultater
Hvor geografisk
konsentrert har prosjektet
hatt/vil ha effekt?
(Kryss av)

X - Helt lokal effekt
X - Effekten kom innen flere kommune i regionen.

Kort beskrivelse av metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Vi har benyttet tradisjonell prosjektledelse forankret i PLP prosessen.
Foruten organisering og gjennomføring i henhold til PLP, har vi benyttet
Mamut som internt styringsverktøy.
Prosjektet har i tillegg valgt å benytte seg av ekstern kompetanse med lang
og god erfaring innen arbeid med stedsanalyser og brukerundersøkelse.
Arbeidet bærer preg av involvering og bred deltakelse.

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokal-
samfunn

Vårt mål med erfaringsoverføring er at vi gjennom vårt arbeid i våre
eierkommuner og andre, skal bidra med en god modell for hvordan jobbe
med utviklingsarbeid lokalt og tilsvarende problemstillinger i
sammenlignbare lokalsamfunn.

For tiden er vi i gang med et utviklingsprosjekt i Nedstrand (Tysvær
kommune) med mål om varig bosetting og næringsutvikling. Vi har
benyttet oss av tilsvarende metoder og erfaringer fra tidligere og
nåværende arbeid med Småsamfunnsprosjektet Utsira & Røvær, samt
Bolyst 2010.

Haugaland Vekst vil i løpet av 2014 starte opp et mindre
lokalsamfunnsprosjekt / småsamfunnsprosjekt i Sveio. Hovedmålet er varig
bosetting og næringsutvikling. Flere av våre eierkommuner består av små
bygder som har sammenfallende utfordringer som fraflytting og liten eller
ingen vekst i næringslivet.
Det vil også være interessant for oss å se til andre lokale prosjekter langt
kysten som har sammenfallende utfordringer og muligheter.



Ekstern kommunikasjon og
deltakelse på samlinger med
utgangspunkt i prosjektet

Vi har benyttet oss av www.distriktssenteret.no i vår kommunikasjon
eksternt. Mye av den lokale kommunikasjonen ut har gått via lokale og
kommunale websider. For Røvær har en videreutvikling av www.rovar.no
vært en viktig del av prosjektet og ikke minst arbeidet med å jobbe fram
en lokal forankring av siden både innenfor bruk og vedlikehold. I dag er
dette den foretrukne informasjonskanalen til øysamfunnet Røvær. På
Utsira er og blir den kommunale websiden www.utsira.kommune.no den
foretrukne kanalen. Kommunen har hovedansvaret for vedlikehold og
videreutvikling. Ellers er lokalsamfunnet her invitert inn til å bruke siden til
å kommunisere og vedlikeholde egen informasjon etc.
Prosjektet har deltatt på nasjonal markedsføring og kommunikasjon via
KRD sitt eget magasin ved MAG.

Gjennom Småsamfunnsprosjektet Utsira og Røvær som Bolyst 2010
prosjektet har vært en videreføring av, har prosjektdeltakere og
innbyggere deltatt på både lokale, regionale og nasjonale samlinger. Her
kan nevnes Vågåseminaret, Nasjonal erfaringskonferanse –
Boligetablering, Nasjonal erfaringskonferanse – Boligutfordringer, lokale
samlinger/møter med Husbanken og andre seminar.

Prosjektet har vært presentert i lokale kommunestyrer og årlige lokale
seminar/konferanser.

Regnskap (satt opp slik at det kan
sammenlignes med
budsjettpostene)

Følger vedlagt

Hvilke målsettinger i distrikts- og
regionalpolitikk en hører
prosjektet inn under? (Sett kryss
ved svaret, flere svar er mulig)

X - Stabilisere eller øke befolkningen
X - Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
X - Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til
nyetableringer
Økt innovasjon eller innovasjonsevne
Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og
formalkompetanse) for målgruppen
X - Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og
breibånd) Styrke regionale sentra
X - Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter?
X - Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?



Gi en kort omtal av hvordan
arbeidet er tenkt videreført etter
prosjektets slutt (maks 250 ord)

Flere oppgaver ligger inne i handlingsplan for prosjektet som fortsetter
videre. Mange oppgaver løses innenfor eksisterende rammer i prosjektet
og kommunene, men noe må prosjektfinansieres via kommunale og
regionale virkemidler.

Utarbeide bolig politisk handlingsplan
Jobbe videre med prøvebolig tiltak på Utsira og Røvær
Utarbeide markedsføring- og salgsverktøy for bolig
Konsekvensanalyse for nytt anløp for rutebåten på Utsira
Jobbe videre med næringsetableringer og tilflytting

Utsira kommune har en ambisjon om videre arbeid med integrering som
en del av arbeidet med stedsutvikling.



KRD -Tilsagnsnummer 10204026 - Bolyst 2010

SLUTTREGNSKAP
Gjelder KRD tilsagn:
Tilsagn om tilskudd på inntil 500000 kroner til Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn
Kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilsagnet er 1600000 kr.
Rogaland fylkeskommune har tildelt prosjektet RUP midler samlet på 400000 kr i 2011 og 2012

Totalt prosjektbudsjett:

Konto Hovedposter Beløp

Prosjektledelse inkl prosjektstyring/koordinering 600 000

Handlingsplan 1 000 000

Diverse 0

Sum kapitalbehov i henhold til søknad 1 600 000

Prosjektregnskap - Haugaland Vekst IKS

Konto Betegnelse Timer Sats Beløp Sum

Utgifter til gjennomføring av handlingsplan 521 362

Prosjektledelse 400 500 231 400

Egeninnsats eksterne parter/deltakere 4740 400 1 896 000

Sum 2010-2013 2 648 762

Mottatt 75% av innvilget tilskudd 375 000

Resultat 2 273 762

I henhold til ovenfor blir det anmodet om utbetaling av kr 125 000
Prosjektet er innvilget RUP tilskudd fra Rogaland fylkeskommune  lik kr 400 000

Reell egeninnsats 1 748 762
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