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

Lene Hennum, tlf 35917452/91853099
a) Styringsgruppe - ja
b) Forankring i befolkningen - ja
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt ja
Hovedmål Bolyst Kom til Nome!:
Nome kommune skal anvende helheten i tilflyttingsarbeidet som en
ressurs og bygge på det kommunen er god på, og vi skal samarbeide
bredt lokalt og regionalt for å løfte kommunens og regionens
attraksjonskraft. Vi skal ha et helhetlig fokus på boligstrategi, ungdom, ildsjeler, kvinner og integrering. De som bor i
Nome skal oppleve at dette er et godt og inkluderende sted å bo og vi
skal skape mange og gode ambassadører for Nome som bosted.
Bolysttiltak i kombinasjon med målrettet satsing på tilflyttingsarbeid skal føre til at 60 personer flytter til Nome i perioden 2011-2013.
Måloppnåelse:
Er for en stor del på vei til å nå målene. Justeringer er foretatt
underveis
Delmål:
1 Mål for Min Bolig:
1. Min Bolig Forum: Bygge et nettverk av boligaktører (meklere,
utbyggere, planmyndigheter, utdanningsinstitusjoner, prosjektører,
boligutviklere, næringsselskap, fylkeskommune mv). Nettverkets
oppgave skal være å samarbeide bredt om løsninger for å øke
antall gode boliger på det åpne markedet i Midt Telemark, mer
spesifikt i Nome fra 150 per år (2010-tall) til 200 i 2014.
2. Min framtidsbolig er avsluttet.
Nytt Mål: Leilighetsprosjekt i sentrum. Gi bistand for å realisere
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25-40 leiligheter i sentrum med treningsenter, svømmehall m.m.
3. Min Bolig: Gi bistand i spesifikke saker som har med
boligutvikling eller boligsøk i Nome. Dette gjelder særlig:
Byggeprosjekter som åpner 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.
Aktiv bistand i boligsøk for personer som er rekruttert via
tilflyttingsprosjektet.
Måloppnåelse:
Er i stor grad på vei til å nå målene. Noe justeringer er gjort etter
realitetsvurdering
2 Mål for Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:
Utvide Øvre Verket Spiseri slik at det blir mulig å drive
bedriftsøkonomisk forsvarlig
Måloppnåelse:
Prosjektet går etter plan, utbygging ferdig i 2013
3 Mål for Mitt Arbeid / Tradisjon Innovasjon:
Kvantitative resultatmål
 Serveringsstedene langs kanalen skal øke sin inntjeningsmulighet
ved å inngå i en helhetlig kanalopplevelse sammen med
kulturminnene, i en samarbeidsmodell utviklet i Drømmemila –
med fokus på produktpakking og salg av helhetlige opplevelser i
Telemarkskanalen.
 Øvre Verket skal utvikles til et servicesenter for
samarbeidsmodellen. Heriblant skal Øvre Verket Spiseri utvides
med et tilbygg (se pkt 2)
 En egen produktlinje med lokalmat og matsuvenirer fra
Telemarkskanalen skal ferdigstilles for salg i 2014
 Lokalmatleverandører skal øke sitt salg, gjennom samarbeid og
flere utsalgssteder langs kanalen, og utsalgsstedene skal ha stabil
tilgang på lokale matprodukter
Kvalitative effektmål
Matopplevelsene skal bidra til en helhetlig opplevelse langs
Telemarkskanalen. Gjestene skal bli lenger, og mattilbyderne skal
utvide sitt driftsgrunnlag ved å inngå i et sammenhengende tilbud
Måloppnåelse:
Prosjektet er ikke igangsatt. Oppstart mai 2013.
4 Mål for Mitt Nome / Hjerterom:
Vestibylen i Ulefoss samfunnshus – fra tomrom til kreativt hjerterom:
Vestibylen 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, osv
Vestibylen skal tilrettelegges for kulturskoleaktiviteter, frivillige lag og
foreninger og ungdomsklubb. Det skal være kort vei fra idè til
handling.
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.
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Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak

Måloppnåelse:
Prosjektet er godt i rute til å nå målet, ombyggingen ferdigstilles i
2013, og aktivitetsplanen er gjennomført høst 2012.
5 Mål for Mitt Nome / Ildsjelbanken:
Ildsjelbanken skal bidra til å fornye det frivillige arbeidet i Nome
gjennom konkrete tiltak som skal bidra til bedre utnytting av ressurser,
samt nytenking og nyskaping internt i laga og i kommunen. Fornyelsen
skal føre til en holdningsendring og gjøre de frivillige og kommunen
bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer for frivilligheten.
Måloppnåelse:
Prosjektet er kommet svært godt i gang og ligger godt an til å oppnå
sine mål
6 Mål for Tilflytting:
Minst 60 personer skal flytte til Nome i prosjektperioden 2012-2014,
som resultat av alle bolyst og tilflyttingsprosjekter samlet
Måloppnåelse:
I 2012 flyttet totalt 29 personer til Nome som resultat av de samla
tiltaka. Vi har hatt utfordringer som følge av bemanning, men disse
løses i 2013.
7 Mål for Koordinering:
Denne delen av prosjektet skal sørge for at de øvrige delene av
prosjektet får gode arbeidsvilkår, og at helheten i prosjektet Bolyst
Kom til Nome! ivaretar den helheten som prosjektplanen beskriver.
Måloppnåelse:
Målet er nårr og vi viderefører metodikken for en fortsatt god
måloppnåelse i alle ledd.
Hovedmålgrupper:
Unge voksne - DELVIS
Kvinner og innvandrerkvinner i regionen - DELVIS
Barn og unge i Nome - JA
Frivillig sektor i Nome - JA
Vi nevner her eksempler på tiltak og aktiviteter, i stikkordsform:
1 Min Bolig:
Utviklet prosjektplan, ansatt prosjektleder, kartlegging og samarbeid
internt
Startet og avviklet samarbeid med mulig samarbeidspartner på
miljø/UU-bolig
Gitt bistand i konkrete byggesaker, jobber med konkrete nye prosjekter
hvor Min Bolig er inne med kommunal veiledning og tilrettelegging,
deriblant Nedre Kåsa og Rom mellom husa
Oppstart informasjonsbrosjyre til entreprenører og boligutviklere, med
nyttig info for dem som vil satse på å bygge bolig i Nome
Kartlagt tomme hus og småbruk
Startet samarbeid i Midt-Telemarkregionen med felles boligmål
(jfr Strategisk næringsplan for Midt-Telemark)
2 Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:
Forarbeider til utbygging (arkitektarbeid, formaliteter, avtaler med
utbyggere osv.)
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Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan

Oppnådde
resultater
Hvor geografisk
konsentrert har

3 Mitt Arbeid / Tradisjon/ innovasjon:
Forankret prosjektplanen i en helhetlig satsing på kulturarven og
verdiskaping i kulturminner. Utviklet strategi for Ulefoss kulturarv.
Kartlegging og research
4 Mitt Nome / Hjerterom:
Forarbeid til ombygging, oppstart ombygging. Flytting av
fritidsklubber, kartlegging, avtaler, brannsikring mv.
Aktivitetsplan med bl.a. teatertilbud, kor for ungdom, sang i livets
begynnelse, oppstart musikkopplæring for barnehageansatte
5 Mitt Nome / Ildsjelbanken:
Kartlegging og spørreundersøkelse lag og foreninger og frivillige,
utarbeidet prosjektplan, ansatt prosjektleder og medarbeider
Innkjøpt hjertestartere til ulike lokaler, gjennomført flere
hjertestarterkurs med frivillige samt kommunalt ansatte mv.
Informasjon til lag og foreninger, oppstart årshjul, kartlegging
Opparbeidelse av elektronisk verktøykasse for lag og foreninger,
herunder revidert retningslinjer for kulturmidler og lagt inn elektronisk
behandling
Innkjøpt infotavler til samfunnshuset, jobbet med anskaffelse av pc’er
til fri bruk for lag og foreninger
Deler ut stimuleringsmidler til arbeid ”på tvers av” bygder,
nasjonaliteter, kjønn, alder, lag
Arbeider med markering av Nome 50 år 2014
6 Tilflytting:
Kartlagt og samarbeidet med Nome tilflyttingsforum om prosjektplan
Prosjektleder har vært sykemeldt, og ny prosjektleder har vært i
permisjon, ny oppstart april 2013
7 Prosjektkoordinering:
Samler medarbeiderne til jevnlige møter, jobber mot
prosjektlederensomhet ved å følge opp alle delprosjekter med bistand
på ulikt vis, sosialt, faglig og med struktur. Alle prosjektmedarbeiderne
har fått PLP-kurs, alle blir fulgt opp med individuelle og felles
rapporteringsmøter og framdriftsmøter
a) Følger opprinnelig plan – DEL 1, 2a, 3a, 3b, 5 følger
opprinnelig plan, men med noen justeringer på framdriftsplan,
budsjett og innhold
b) Forsinket pga.
– DEL 2b forsinket (avventet helhetlig strategi for
kulturarven på Ulefoss), oppstart mai 2013.
– DEL 4 forsinket på grunn av personalmessige forhold
c) Det er foretatt følgende justering: Prosjektslutt er utsatt med ½
år til 31.07.14 som følge av: sen godkjenning av
prosjektplanen i kommunestyret, behov for kartlegging, samt
ansettelsesprosesser som tok lenger tid enn forventet
a) Helt lokal effekt – DEL 3a, 3b, 4, 5
b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. – DEL 1,
2a
c) Effekten kommer i hele fylket – DEL 2b
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prosjektet hatt/vil
ha effekt?
(Kryss av)

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet
Regnskap (satt opp
slik at det kan
sammenlignes med
budsjettpostene)

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

d) Effekten kommer i eget og andre fylker
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller
utenfor Norge
f) Vet ikke/ikke relevant
Nome kommune har erkjent at fraflytting er et sammensatt problem
som krever sammensatte løsninger. Vi har brukt attraktivitetsforskning
og forsøkt å omsette forskningsresultatene til lokale forhold, basert på
flere analyser av lokale utfordringer. Ut fra dette har vi utviklet tiltak
som skal avhjelpe situasjonen på flere områder. Prosjektet består derfor
av flere deler som til sammen utgjør en helhetlig satsing på
attraksjonskraft og tilflytting. Prosjektet bygger på områder og tiltak
der kommunen allerede er gode, slik at vi har et godt grunnlag for
videreutvikling. Helheten er ivaretatt gjennom felles
prosjektkoordinering. Dette har vært svært viktig både for framdrift,
målfokus og helhetsbildet i prosjektet. Vi har ansatt delprosjektledere
og økt stillingsprosenten for andre ansatte. Den betalte ressursen har
vært svært viktig ift gjennomføringsevne. Alle prosjektansatte har
gjennomgått opplæring i PLP-metodikk.
En sammensatt løsning for en helhetlig satsing kan ha overføringsverdi
til andre lokalsamfunn. Vi tror på større, helhetlige løsninger framfor
enkeltstående tiltak innenfor ett særskilt område. Å ha ansatte som
jobber dedikert med prosjektene, lik metodikk i alle delprosjekt og
felles målforståelse har også stor overføringsverdi, samt tett oppfølging
og bevissthet rundt målene.
Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
Distriktssenteret har deltatt på samling hos oss
Det har vært avholdt jevnlige Bolyst-samlinger med fylkeskommunen,
prosjektleder har deltatt på overordna samlinger og delprosjektledere
har deltatt der det har vært naturlig
Delprosjektledere deltar jevnlig i ulike samlinger/møter osv med
interessenter
(Totalt) / 2012:
Min Bolig:………………………………… (252 082,08) / 252 082,08
Mitt Arbeid / Utbygging:………………….....(102 645,00) / 82 695,00
Mitt Arbeid / Tradisjon, Innovasjon:……………………………….0,00
Mitt Nome / Hjerterom:………………….…( 251 744,35) / 209 966,30
Mitt Nome / Ildsjelbank:…………………....( 207 057,42) / 177 057,42
Tilflytting:…………………………………………………………..0,00
Prosjektkoordinering:……………………….(240 754,00) / 173 109,20
Sum totalt så langt i prosjektet: ………………………..1 054 202, 85
Sum 2012:………………………………………………….894 910,00
a) Stabilisere eller øke befolkningen - X
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser - X
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra
til nyetableringer - X
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne - X
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse
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f)
g)
h)
i)
Gi en kort omtal av
hvordan arbeidet
er tenkt videreført
etter prosjektets
slutt (maks 250 ord)

og formalkompetanse) for målgruppen - X
Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak
og breibånd)
Styrke regionale sentra
Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted
eller lokaliseringssted for bedrifter? - X
Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som
reisemål? - X

1 Min Bolig:
Langsiktig boligstrategi skal ivareta satsing på bolig med fordeling av
ansvar og arbeidsoppgaver. Etablering av strukturer som ivaretar
satsingen internt i organisasjonen
2 Mitt Arbeid / Utbygging Øvre Verket Spiseri:
Private drivere skal drive i restaurantbygget, det er etablert
organisasjon som ivaretar vedlikehold og drift av bygget
3 Mitt Arbeid / Tradisjon/innovasjon:
Videreføring blir avklart i prosjektplan som kommer i mai
4 Mitt Nome / Hjerterom:
Velferds og kulturtilbud skal ivaretas gjennom tilrettelagte tilbud i
samarbeid mellom og innenfor økonomisk ramme for helse, integrering
og kultur
5 Mitt Nome / Ildsjelbank:
Ivaretas gjennom nye rutiner internt. Bør også se på mulighet for økt
ramme for videreføring av den utadvendte ressursen
6 Tilflytting:
Etablerer strukturer og rutiner internt som ivaretar videreføring
7 Prosjektkoordinering:
Avsluttes med prosjektet
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