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Leder i 

styringsgruppen: 

Arnulf Goksøyr 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Eivind Vartdal Ryste 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovudmål: Prosjektet skal bidra til å gjere distriktskommunane meir 

attraktive for busetjing ved hjelp av auka kompetanse på praktiske 
tiltak for auka integrering og inkludering i lokalsamfunna. I 

oppstartsfasen vil prosjektet konsentrere innsatsen mot Herøy og 

bedrifta Marine Harvest (Herøy). 

Delmål: 

1. Inkludering og integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar. 

Prosjektet skal bidra til at området innan 2015 har eit omdøme for å 
gjere eit godt arbeid for å inkludere og integrere innvandrarar og andre 

tilflyttarar. Innvandrarar og andre tilflyttarar etablerer seg og vert 

buande i kommunane. 

2. Nye løysingar for offentlege tenestefunksjonar. Prosjektet skal bidra 

til at offentlege instansar utviklar nye og betre løysingar for tenestene 

sine og styrkar vertskapsrolla si i samarbeid med leiinga i bedriftene, 
den enkelte tilsette og familien og frivillige lag og organisasjonar. 

Dei fire første månadane av prosjektet har mykje tid gått med på å 

bygge relasjonar for å få tillit blant arbeidsinnvandrarane. Mykje tid 

har blitt brukt i kantina og på møteromma på Marine Harvest.  

Det har også blitt grunnlagt ei ressursgruppe med arbeidsinnvandrarar 

som jobbar rundt omkring i kommunen, som har budd her i lengre tid, 
har lært språket og dei fleste har kjøpt seg hus her. 

Vi har også nedsett fire arbeidsgrupper (Bustad, språk, kultur/fritid, 
offentleg tenesteyting) Nokre har begynt arbeidet sitt. 

Lesing av rapportar på området og møter i ulike fora for å bli kjent 
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med organisasjonane har det også gått med ein del tid til. 

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Tilflyttarar, med særleg fokus på arbeidsinnvandrarar.  

JA, prosjektet når fram til desse. Det er møysommeleg arbeid å 

byggje/skape relasjonar med folk ogsærleg arbeidsinnvandrarar frå 
Aust-Europa, men det går framover! 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Som nemnt over: 

Ressursgruppe 

Arbeidsgrupper 

Samtalegrupper 

Møtestadar 

Tilflyttardag 

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan X 

b) Forsinket pga.  

c) Det er foretatt følgende justering 

Vi er inne i ein prosess no der vi ønskjer å utvide prosjektet til 

ei kommune ti, ei lita kommune som grensar til Herøy og 
Ulstein som også har stor arbeidsinnvandring. Det hadde vore 

passande om dei også er med, og vi jobbar no litt med 

muligheitene for det. 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 
(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X 

c) Effekten kommer i hele fylket 

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 

Og til slutt skal prosjektet hjelpe for alle kommuner som vil 

gjere seg nytte av vårt prosjekt. Kommuner med same 
problemstillingar som Herøy og Ulstein. 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Hovudmetodikk er relasjonsbygging. Både med arbeidsinnvandrarane 
sjølve, men også med bedriftsleiing, leiing i kommunene, ulike 

avdelingar i kommunen, og innbyggjarane elles. Samtale med folk som 

ikkje bur her no, men som vurderer og flytte tilbake samt folk som 
akkurat har flytta tilbake er viktige å ha dialog med slik vi kan lære, og 

få hjelp til kva som bør fokuserast på. 

Innhente informasjon frå ulike rapportar og samlingar er også viktig 
slik at vi lettare kan finne ut kva som bør fokuserast på først og kva 

som kan vente eller kuttast. Utprøving av tiltak er også viktig. 

Overføringsverdi 

for eksempel til 
andre lokalsamfunn 

Ja, absolutt. Er allereie i kontakt med fleire som er ionteressert i å 

høyre kva vi gjer. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Vi har hatt ei samling saman med StudiebygdA, Design Stryn og 
VAKN. Vi har også hatt eit møte med Distiktssenteret og MRFylke 

saman med andre bulystprosjekt i Møre og Romsdal. 

Eg har også vore på to møter på Høgskulen i Volda og Møreforsking, 



prosjektet Bulystgruppe i Sande, og på Sett Sjøbein konferanse i Trøndelag. 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

Dette kjem ettersendt 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 
kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

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 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 
og formalkompetanse) for målgruppen   X 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 
og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 
eller lokaliseringssted for bedrifter?   X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
reisemål?   X 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Tiltaka som fungerer i prosjektet skal innarbeidast i den ordinære drifta 
etter at prosjektet er over. 

 

 


