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Saksopplysninger 

Averøy kommune søkte i mai 2011 om tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet og 

Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd til gjennomføring av prosjektet Bolyst – Bridge 

over troubled water. Det ble søkt om tilskudd fra statsbudsjettets kapittel. 552, post 72 – 

Nasjonale tiltak for regional utvikling. Prosjektet fikk tildelt 3,7 millioner i tilskudd fra 

departementet og 1 million fra fylkeskommunen. Følgende budsjett lå til grunn for 

departementets tilsagn: 

 

Vannveier         kr. 1 500 000,- 

Nærings- og kulturhagen Drivhuset      kr. 4 650 000,- 

Tilbakestrøm, prosjektledelse, opplevelser, utvekslinger m.m.  kr. 2 350 000,- 

Knutepunkt Bruhagen       kr. 1 182 000,- 

Internasjonalisering        kr.    350 000,- 

Prosjektledelse Bruhagen       kr. 2 250 000,- 

Til sammen         kr.12 282 000,- 

 

Dette viser at  budsjettet for prosjektet Bolyst også inneholder deler av flere andre konkrete 

prosjekter knyttet til utvikling av Bruhagen sentrum.  

 



Prosjektet var organisert med en styringsgruppe som ledet arbeidet. Det var ansatt egen 

prosjektleder, men det var flere personer som fungerte i stillingen i løpet av prosjektperioden.  

Det ble levert årlige evalueringsrapporter til departementet.  

Vurdering 

Vedlagt saken følger Bolystmagasinet – en oppsummering av Bolystprosjektet 2012 – 2014. 

Dette gir en grei og lettfattelig oppsummering av prosjektet.  

 

Vedlagt følger også Bridge over troubled water «økonomirapport» som er grunnlaget for krav 

om utbetaling av bevilgede tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet og 

fylkeskommunen og revisjonsrapport datert 14.9.2015 fra Distriktsrevisjon Nordmøre IKS. 

 

Bolystmagasinet og den reviderte økonomirapporten synliggjør på en grei måte hvordan 

prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet. 

 

Administrativt er det viktig å peke på utfordringen, som skifte i prosjektlederstillingen medførte 

i forhold til å få god sammenheng i arbeidet med prosjektet og rapporteringer til departementet. 

Dessuten den betydelige utfordringen som sammenblandingen av deler av flere drifts- og 

investeringsprosjekter i søknadsfasen førte til med hensyn til den endelige økonomirapporten. 

At prosjektstyringsgruppen var kun politisk sammensatt og lite omforent om gjennomføring av 

delprosjektene gjorde ikke arbeidet lettere. Det er viktig erfaring av slike prosjekter bør styres på 

andre måter ved en eventuell gjentagelse. Kanskje burde prosjektet vært drevet som et 

selvstendig aksjeselskap.   

 

Det tilrås at kommunestyret godkjenner økonomirapporten som sluttregnskap for prosjektet og 

vedtar at prosjektet er avsluttet. Det er bekreftet at tilskudd fra departementet og 

fylkeskommunen utbetales på grunnlag av økonomirapporten. 

Rådmannens innstilling 

Averøy kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte økonomirapport for prosjektet Bolyst – 

Bridge over troubled water med en samlet kostnad på kr. 12 710 276,- som regnskap for 

prosjektet.  

 

Prosjektet Bolyst – Bridge over troubled water er avsluttet.  

 

 

 


