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UTFYLLENDE RAPPORT OM BOLYST FOR 2011 

Norges Bygdeungdomslag har gjennomført 3 ulike aktiviteter innenfor rammene av Bolyst tildelingen 
for 2011. 

1. Vestfold BU – rundtur i Vestfold fylke – besøke gode næringslivsambassadører 

Vestfold BU arrangerte første arrangement i NBUs bolystsatsning. Opprinnelig ble det planlagt en 
søndag hvor de hadde leid en stor hall i Stokke, der de skulle invitere lag og foreninger som kunne ha 
stander. Invitert også kommunepolitikerne rundt om i fylkene så vi kunne få dratt i gang en debatt. 
Ingen kommuner gav tilbakemelding og VBU valgte å avlyse. Prøvde på nytt på høsten, 30. oktober 
avholdt de en rundreise i Vestfold Fylke, hvor de besøkte gode, ambassadører for det å etablere 
næringsliv i distriktet. 

VBU ville utnytte det at Vestfold er Norges minste fylke, og ville ta med rubbel og bit ut på en busstur 
der de skulle se på hva som rørte seg ute på bygda vår. Siden VBU bare har lokallag i fire kommuner, 
klarte de å legge inn et besøk i hver av dem kommunene. De besøkte en andeprodusent, en 
vedprodusent, en plass der de bygger leilighetskompleks og spiste middag og prata om hva vi hadde 
sett i den siste kommunen. Selve prosjektet gikk egentlig veldig bra, men de slet med at det ikke kom 
så mange folk. De kunne vært flinkere med tanke på info og media, for det var nok mange som ikke 
hørte om det.  

2. Oppland BU – seminar og foredragshelg om «Lyst på bygda» 

Oppland BU arrangerte 25.-26. november en kompetansehelg på Biri, hvor temaet var «Lyst på 
bygda».  Overordnede spørsmål var: Hva gjør at vi har lyst til å slå oss ned i bygde-Norge? Hva gjør ei 
bygd attraktiv? Hva handler egentlig bolyst om? Dette ble det foredratt om fra ulike 
foredragsholdere som Regionen Valdres og Frøydis Barstad og Inger Johanne Sveen, og videre 
diskutert av de fremmøtte i salen. Reaksjonene var udelt positive, og denne formen er noe vi ønsker 
å ta med oss videre i et eventuelt Bolyst prosjekt i 2012. 

3. Fokus på Bolyst under nemdshelg i NBU – presentasjon fra HANEN 

Under nemdshelg 2.-13. november som NBU arrangerer for alle sentrale nemder i NBU en gang i 
året, hadde vi et halvdags seminar om Bolyst. Leder i HANEN Trøndelag, presenterte 
næringslivsutvikling i Trøndelag, og brukte sin egen bedrift som eksempel på hvordan man kan 
lykkes, og hvilke muligheter og utfordringer man står overfor i distriktene ved næringslivsetablering. 
Presentasjonen var velinformerende, og vi fikk mye ut av det. Samarbeid med Hanen ønsker vi å ta 
med videre inn i 2012. 

 

4. Oppsummering 

NBU ble tilgodesett med kr. 200.000,- noe som i seg selv er et anselig beløp, og som burde være et 
glimrende utgangspunkt for å sette i gang gode aktiviteter i NBU organisasjonen. NBU søkte dog 
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opprinnelig om i overkant av 2 millioner, og hadde lagt opp våre aktiviteter, hypotetisk med 
utgangspunkt i en slik størrelsesorden. Det skulle derfor vise seg å bli vanskeligere enn vi hadde 
forespeilet, å finne gode prosjekter å bruke midlene på, da vi følte at vi falt litt mellom to stoler i 
forhold til det vi søkte om og det vi ble tildelt. Vi så i starten for oss en dedikert prosjektleder som 
skulle jobbe med Bolyst ene og alene, og være drivende operativ part i prosjektet. En slik person fikk 
vi ikke på plass, da tilskuddssummen var mindre enn vi hadde forventet, og vi ikke klarte organisere 
det gjennom kun frivillige ressurser. Dette skapte forvirringer og misforståelser i organisasjonen, og 
en usikkerhet i hvordan vi skulle gå videre med prosjektet. Noe som i sum selvsagt stagget 
fremdriften for NBUs del dessverre, og vi kom derfor ikke i gang med aktiviteter før sent på høsten. 
Vi har oppnådd handlingsmålet ut i fra søknaden, ved å ha gjennomført 3 aktiviteter, men vi har ikke 
klart å oppnå ønsket omfang og størrelse på forprosjektet. 

Det er fullstendig vår egen «feil», og ikke ment som en unnskyldning, men jeg mener det er viktig å 
være ærlige på akkurat dette punktet, da vi ikke har maktet å benytte oss i nærheten av hele 
tilsagnssummen for vår Bolyst aktivitet i 2011, noe regnskapet avdekker ganske greit. 

Når det er sagt har vi lært enormt mye av dette 2011-året! Det har vært et bygdepolitisk gullår, hvor 
vi gjennom bygdepolitikk har økt fokus på bolyst som tematikk allerede. Det har virkelig fungert 
effektivt som et forprosjekt til en kommende hovedsatsning og vi står nå mye bedre bra skodd i 
inneværende år. Resultatet etter 2011 er at nå at vi har flere gode og store prosjekter planlagt, og 
hvor vi har spisset vårt fokus og fått klarere handlingsmål. Dette er noe vi ønsker å vise gjennom økt 
og bedre satsning på Bolyst i 2012, og håper derfor ikke at 2011 årets manglende «resultater» vil 
spille negativt inn på vår sjanse for å motta tilsagn for 2012. 

 

 

Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål knyttet til rapporten.  

Tlf: 960 47 386, epost: general@nbu.no  

 

Vedlagt finner dere regnskap og betalingsanmodning til KRD. 
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