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

Prosjektleder Carl Georg Næss

a) Styringsgruppe X
b) Forankring i befolkningen X
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X
Mål for prosjektet:
Dette er et tilflyttings- og inkluderingsprosjekt for å skaffe og beholde kompetent
arbeidskraft, og herunder stimulere flere kvinner til å flytte til kommunen.
For å beholde og rekruttere arbeidskraft vil kommunen nå jobbe målrettet for:
 Å gi stimuleringstiltak slik at ektefellene til arbeidsinnvandrerne får seg jobb
i Skånland og flytter hit. Aktuelle tiltak vil da være tilrettelegging for
kortvarige opphold i kommunen for arbeidsinnvandrernes familier hvor det
vil bli arrangert hospitering i aktuelle bedrifter, kommunen eller
organisasjoner for ektefellen, samt hospitering i barnehage eller skole for
barna.
 Å igangsette og gjennomføre tilrettelagt språkopplæring for
arbeidsinnvandrerne.
 Å tilrettelegge integrerings-/inkluderingstiltak for at arbeidsinnvandrerne blir
deltakere og medvirkere i kommunens aktive frivillige organisasjons- og
aktivitetsliv. Vi ønsker at de skal ta med seg sin familie til Skånland og
bosette seg fast.
 At det skal bygges flere boliger, både eneboliger og leiligheter, og for både
eie- og leiemarkedet
I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på vei til å nå sine

mål?
Prosjektet er i tidlig iverksettingsfase for flere av aktivitetene, mens andre er i
kartleggingsfasen. Så langt er språkopplæringen satt i gang, og dette er en viktig
premiss for oppstart og gjennomføring av øvrige aktiviteter som er planlagt.
Norskopplæringen ble startet 21.1.13 med to klasser på til sammen 30 elever.
Underveis har det vært et visst frafall og vi kjører nå videre med en klasse på 12 15 elever pt. Først familie på hospitering har hatt opphold i Skånland i tiden 27.3.
– 14.4. og fulgt bl.a undervisningen ved Grov skole gjennom disse tre ukene.
Hospiteringsfamilien; kone og barn kommer fra Latvia har blitt presentert bygda
og inkludert i jobb og skole gjennom tiden besøket i denne omgang varte. Denne
hospiteringen blir en ”pilot” i hospitering og integreringssammenheng. En første
konklusjon fra denne hospiteringen er at den bør gjentas. To -tre uker er for kort
tid til å gjøre seg opp en oppfatning og treffe en bestemmelse om å flytte til
Skånland. Familien vil komme tilbake etter sommerferien på nytt besøk, og vi vil
i mellomtiden forsøke å tilrettelegge for norskopplæring (e-læring) i ventetiden til
nytt besøk.
Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem
til disse?

Næringslivet i Skånland har behov for flere fagarbeidere og ingeniører til
verkstedsindustrien og kraftselskap. Kommunen har behov for flere
helsefagarbeidere og sykepleiere. Målet er å stimulere og legge til rette for at
arbeidstakerne (eksisterende arbeidsinnvandrere) i verkstedindustrien som
utgjør mellom 60 og 70 arbeidstakere, med boland i Russland, Latvia og Polen i
hovedsak og nye arbeidsinnvandrere som kommer til i prosjektperioden, ønsker
å bosette seg i Grovfjord og Skånland kommune og vil ta med seg familien
(ektefeller og barn) til kommunen.
For å sikre kommunikasjon med arbeidstakerne og eierskap lokalt, har vi
organisert arbeidet i partnerskap mellom kommunen, næringslivet,
frivillige/lag og foreninger i Grovfjord og Folkeuniversitetet. Bedriftslederne
og kommunale ledere med bosted i bygda er valgt til aktivitetskoordinatorer for
de aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektperioden. Vi har følgende
organisering for dette:
 Generelt om hele prosjektet - prosjektleder Torbjørn Simonsen
(kommunalsjef)
 Bolig ved hospitering – aktivitetskoordinator Vidar Sjøvoll (daglig leder
Grovfjord Båtbyggeri AS),
 Feiring og markering av nasjonaldager og deltakelse i det frivillige liv –
aktivitetskoordinator Solbjørg Borgan Berg (styrer i Ressan barnehage)
 Hospiteringsordning for familier til arbeidsinnvandrere i bedrift –
aktivitetskoordinator Geir Haukebøe (avdelingsleder Hålogaland Krafts
avdeling i Grovfjord)
 Hospiteringsordning for familier til arbeidsinnvandrere kommunale
arbeidsplasser -aktivitetskoordinator Solgunn Sjøvoll (omsorgsleder omsorg
nord)
 Hospiteringsordning for barn til arbeidsinnvandrere –
aktivitetskoordinator Vanja Elvenes (rektor Grov skole)
 Reise boland – Skånland – aktivitetskoordinator Bård Meek-Hansen (daglig
leder Grovfjord Mekaniske Verksted AS)

 Språkopplæringstiltak for arbeidsinnvandrere – aktivitetskoordinator Per
Sandengen (kommunalsjef)
 Kompetanse og ressurskartlegging i bedrifter – aktivitetskoordinatorer
Vidar Sjøvoll (daglig leder Grovfjord Båtbyggeri AS og Arnold Hansen
(konstruktør Grovfjord Mekaniske Verksted AS)
Resultat som er
oppnådd i form
av aktiviteter
eller tiltak

Vurdering av
framdrift i
forhold til
opprinnelig plan

Oppnådde
resultater
Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet
hatt/vil ha
effekt?
(Kryss av)

Kort beskrivelse
av metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

 Godt innarbeidet prosjektorganisering
 Språkopplæring i norsk over to semestre pågår.
 Hospiteringstiltak er under gjennomføring, og første ”pilotfamilie” har
besøkt bygda.
 Internasjonal kafe er under planlegging og vil starte oppi løpet av våren.

b) Forsinket pga. at vi måtte bruke mye tid innledningsvis (høsten 2012) til
organisering, planlegging og strukturering av prosjektet, samtidig ser vi nå
gevinstene dette vil gi oss underveis i prosjektet gjennom nettopp å ha gjort godt
forarbeide. Videre har kartleggingsfasen tatt lengre tid enn først forutsatt. Disse
forsinkelsene gjenspeiler seg i forbruk av tilskuddsmidler så langt i
prosjektperioden er meget lave, men tidsforbruket på egeninnsats og
prosjektplanlegging ligger høyere enn opprinnelig antatt.
a) Helt lokale effekter innen for Skånland kommunes grenser vurderes
resultatene til så langt hva angår aktivitetsresultater. Hva angår vår måte
å organisere prosjektet på vet vi av kontakten prosjektleder har hatt med
Distriktssenteret, er at partnerskapsmodellen og desentraliseringen av
aktivitetskoordineringen er interessant å følge videre og således kanskje
er relevant for b), c) og d) også.
b)
c)
d)
e)
f)

Effekten kommer innen flere kommune i regionen.
Effekten kommer i hele fylket
Effekten kommer i eget og andre fylker
Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge
Vet ikke/ikke relevant

 Vi har valgt å følge PLP-metodens intensjon i planlegging, organisering
og strukturering av prosjektet. Prosjektleder og en deltaker i
prosjektgruppen har gjennomført kurs i regi av Innovasjon Norge i PLPmetoden. Forankring og lokalt eierskap er tidligere beskrevet gjennom
omtalen av ”aktivitetskoordinatorer”.
 Alle prosjektmøter gjennomføres i Grovfjord på Huset i Havet.
•
•

•

Prosjektgjennomføringsevnen – å komme fra ide til resultat. Hva –
Hvem – Hvordan
Krav til kompetanse:
– Faglig kompetanse (ha det nødvendige faglige grunnlaget til å
gjennomføre utviklingsoppgaven)
– Samhandlingskompetansen (evnen til å engasjere, motivere, få
gruppen til å arbeide som et team)
– Metodekompetanse (kompetanse til å planlegge, organisere,
bemanne, lede og kontrollere utviklingsoppgaven)
I vårt Bolystprosjekt må og skal ikke alt være likt. Metodene dere velger
kan ha styrke i å være forskjellig

•

Prosjektets informasjonsarenaer
– Saksfremlegg til formannskapet som vedtar og slutter seg til
prosjektet. Samtidig og inkludert info til formannskapet som
styringsgruppe.
– Info og tilbakemelding fra referansegruppe – driftsledermøte
– Info og tilbakemelding fra referansegruppe – næringsforum
– Info og tilbakemelding fra prosjekt-/arbeidsgruppen og
aktivitetsgruppene
– Skånland kommunes hjemmeside ble benyttet innledningsvis til
informasjon om prosjektet
– Prosjektet fikk egen facebookside ”Bolyst i Grovfjord” primo
januar 2013.
– Nyhetsoppslag i Harstad Tidende og Hålogalands avis ultimo
juni 2012 og Harstad Tidende 11.4.2013

•

Aktivitetskoordinators/-gruppes – mandat og rolle
– Bidra til at prosjektmålene nås – de fire effektmålene ”Helhetlig
overblikk”
– Planlegge og gjennomføre aktiviteter slik at aktivitetsmålet nås resultatmålet for egen aktivitet ”Fokusert på eget
aktivitetsområde”
– Samråde med andre aktivitetsområder som henger sammen med
eget
– Disponere innenfor rammen av tildelt budsjett til aktiviteten i
samråd med prosjektleder
– Følge opp å påse at måltall for egeninnsats nås og medgått tid
blir fortløpende registrert
– Statusrapportere til prosjektleder (fremdrift, informasjon og
kommunikasjon – nyheter til hjemmeside/media)
– Aktivitetskoordinator deltar i prosjekt-/arbeidsgruppemøter
– Utarbeide sluttrapport for eget aktivitetsområde

Overføringsverdi
for eksempel til
andre
lokalsamfunn

Først og fremst vår organisering gjennom partnerskapsmodellen (kommune,
næringsliv, frivillige organisasjoner og folkeuniversitetet) og desentralisering og
vår måte å forankre og ansvarliggjøre beslutningstakere lokalt i gjennomføring av
aktiviteter, mener vi kan ha reell overføringsverdi til andre og andre prosjekter.

Ekstern
kommunikasjon
og deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
Vi har så langt ikke fått invitasjoner til noen samlinger i forbindelse med
bolystprosjektet vårt. Vi har nylig fått invitasjon til deltakelse i nettverksmøte hos
Troms fylkeskommune 18. juni 2013.

Regnskap (satt
opp slik at det kan

2012

201
3

201
4

Justert
budsjett

Grunnlag

Regnskap pr
24.04.13

sammenlignes
med
budsjettpostene)

Boligleie ved
hospitering
Feiring av
nasjonaldager informasjons og
integreringstilta
k i samarbeid
med lag og
foreninger
Hospitering i
bedrifter
Hospitering
kommunale
arbeidsplasser
Hospitering
skole og
barnehage
Prosjektledelse
og
prosjektarbeid
Reise boland –
Skånland t/r

0

180
000
60
000

180
000
60
000

360 000

15
000
15
000

15
000
15
000

30 000

0

15
000

15
000

30 000

0

50
000

50
000

100 000

0

150
000

150
000

300 000

Språkkurs

0
0

175
000
90
000

350 000

Tolketjenester

175
000
90
000

0

0
0

Sum

3 uker/2500
kr

Påløpt ikke
7 500 regnskapsført

120 000

30 000

Bokført i hht
regnskapsutdrag og
6 304,48 regnskap 2012
3600
km/4,05 kr
Ihht spes

180 000

1 500 000

Påløpt ikke
14 580 regnskapsført
Påløpt ikke
71 573 regnskapsført
Bokført i hht
regnskapsutdra
2 648,52 g
102 606,00

* pga av forsinket oppstart av aktiviteter er det kun kostnader til
møter som er aktivert i 2012.
Derfor er budsjetterte midler opprinnelig overført
og fordelt på 2013 og 2014.
Bolystprosjektet - egenaktivitet bedrift,
kommune og lag/foreninger
201
2

2013

201
4

Justert
budsjett

Boligleie ved
hospitering
Feiring av
nasjonaldager informasjons og
integreringstilta
k i samarbeid
med lag og
foreninger
Hospitering i
bedrifter
Hospitering
kommunale
arbeidsplasser
Hospitering
skole og
barnehage

0

0

0

0

0

50
000

50
000

100 000

0

250
000
100
000

250
000
100
000

500 000

0

200
000

200
000

Prosjektledelse
og
prosjektarbeid
Reise boland –
Skånland t/r
Språkkurs

50
000

125
000

0

Tolketjenester

Grunnlag

Sum pr
24.04.13

38 t/500 kr

19 000

400 000

9 (x2)
skoledager/160
0 kr

28 800

125
000

300 000

646 t/500 kr

323 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

42 t/500 kr

21 000

Sum

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

Gi en kort omtal
av hvordan
arbeidet er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt
(maks 250 ord)

1 500 000

391 800

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?
For at prosjektet skal gi varige resultater vil vi arbeidet målrettet for at
næringsliv, de aktuelle kommunale driftsenhetene og det frivillige liv er aktivt
medvirkende og har eierskap til prosjektet.
Målsettingen er at når prosjektet er avsluttet skal tiltakene, dersom de viser seg
vellykkede og effektive, inntas i ordinær drift både hos bedriftene og i
kommunen. For å oppnå dette vil det være avgjørende viktig å lykkes med den
sterke involveringen, medvirkningen og partnerskapet vi har lagt opp til i
prosjektperioden.

