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Bakgrunn

Sandhornøy lokalutval og Inndyr og omegn lokalutval fekk i 2010 støtte frå 

Bolyst, KRD til å arbeide med lokal profilering og styrking av det positive 

sjølvbildet til innbyggarane i kommunen. Det var ein føresetnad at 

bolystarbeidet skulle koordinerast med andre aktivitetar knytt til lokalt 

utviklingsarbeid, særleg i samband med Elias Blix-jubileet i 2011.  Lokalutvala 

søkte opprinneleg om støtte til skrivekurs, bildebank, bildespel og kalender for 

2011. Av ulike grunnar har det tatt tid å få i gang prosjektet, men kommunen og 

lokalutvala er no klar til å sette i gang. Finansieringa og aktivitetane er noko 

endra på grunn av tida som har gått, og kommunen sender derfor 

prosjektplanen over til KRD til godkjenning. Prioriterte aktivitetar i den 

prosjektplanen som blir presentert her er skrivekurs, bildebank og bygdeavis. 

Gildeskål kommune er prosjektansvarleg, og Kunnskapssenteret i Gildeskål er 

engasjert som prosjektleiar for prosjektet.

Effektmål Prosjektet skal bidra til å skape entusiasme og engasjement for lokale 

ressursar, og gjere innbyggarane stolte av kommunen. Både natur, kultur, 

næringsliv og samfunnsliv vil bli profilert, og mange innbyggarar vil bli engasjert 

i visuell og tekstleg presentasjon av Gildeskål.

Objektmål/resultatmål

1. Utdanne lokale skribentar/journalistar slik at dei kan presentere kommunen 

og det som skjer i kommunen i ulike media.

2. Samle inn 500 bildar til fotobank for Gildeskål som er tilgjengeleg for all ikkje-

kommersiell bruk

3. Etablere lokal bygdeavis for papir- og nettpublisering, som kan erstatte 

"Gildeskålinfoen" og styrke lokal informasjon og debatt. Gje ut åtte nummer.

Hovedtiltak 0. Fullfinansiering og godkjenning av endra plan hos KRD

1. Lyse ut fotoprosjektet og mobilisere fotografane

2. Etablere prosedyre for utvelging, kategorisering og innlegging av bildar

3. Gjere avtale om database for foto

4. Arrangere generelt skrivekurs

5. Arrangere journalistkurs

6. Etablere avisgruppe

7. Etablere mal/publiseringsløysing for bygdeavis

8. Gjere avtalar med bidragsytarar

9. Produsere og distribuere bygdeavis

10. Rapportere

Prosjektplan

Generelt

Prosjektbeskrivelse



Skrivekurs 1 52 000                                                                                                                   

Skrivekurs 2 140 000                                                                                                                 

Bildebank 440 000                                                                                                                 

Bygdeavis 392 000                                                                                                                 

Prosjektleiing 136 000                                                                                                                 

Sum 1 160 000                                                                                                              

Bolyst 500 000                                                                                                                 

SNU 20 000                                                                                                                   

Gildeskål kommune 100 000                                                                                                                 

Lokalutvala 60 000                                                                                                                   

Eigeninnsats bilder 200 000                                                                                                                 

Eigeninnsats kurs/skriving 120 000                                                                                                                 

Eigeninnsats avis 160 000                                                                                                                 

Sum 1 160 000                                                                                                              
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Milepælplan PL rapporterer til PA annakvar månad, første gong 01.09.12

Avviksrapport PL rapporterer ved milepælsplan

Sluttrapport PL rapporterer til PA pr 01.07.13

Sluttevaluering Gildeskål kommune, innan desember 2013
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