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Søknad

Støtteordning Bolyst 2012

Tittel Søknad om bolystmidler 2012 til Nesna kommune

Søknadsår 2012

Kort beskrivelse

Vi søker om bolystmidler til to delprosjekter som fokuserer på ungdom og kvinner, for slik å gjøre 

Nesna kommune til et enda mer attraktivt lokalsamfunn for alle.
Prosjektbeskrivelse

Vi søker om midler til å planlegge og gjennomføre to delprosjekter ; "Ungdom møter ungdom" og 

"Kvinner møtes". I Nesna jobber det mye og godt med integrering, men vi opplever at særlig disse to 

gruppene mangler gode møteplasser for erfaringsutveksling, vennskap og sosialt fellesskap for øvrig. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vil derfor sette i gang en prosess for å få til et aktivitetshus for 

ungdom, der de kan møtes, bli kjent, og holde på med spennende og hyggelige aktiviteter. Vi vil 

dessuten skape en møteplass for kvinner, der de kan utveksle erfaringer til ulike områder i livet. Vi 

ønsker at dette skal være møteplasser som inkluderer alle i målgruppene, uansett bakgrunn, kultur, 

religion og tradisjoner, og målet er å skape trygge selvstendige mennesker med gode holdninger og 

respekt for hverandres integritet, som også kan være til inspirasjon for andre mennesker, lokalt og 

regionalt.   
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Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

BAKGRUNN

 

Regjeringen ønsker at alle i Norge skal ha mulighet til å bo der de ønsker, og i den anledning har de

lyst ut bolystmidler, med det mål å skape attraktive og inkluderende lokalsamfunn.  Prosjekter som

har lokal/regional og politisk forankring, er nytenkende og med en klar overføringsverdi til andre

aktører, vil bli foretrukket, og ungdom, kvinner og innvandrere framheves som viktige målgrupper for

denne satsningen.

 

Nesna kommune er et sammensatt og mangfoldig samfunn. Nesna markedsfører seg som ”kunnskaps
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og kulturkommunen på Helgeland”, og det betyr blant annet at vi huser utdanningsløpet ”fra vogge til

grav”. Høgskolen i Nesna (HINE) ble etablert her i 1918, og vi er også vertskommune for Kristen

videregående skole i Nordland (KVN), slik at vi har lange og gode tradisjoner for å ta i mot tilflyttende

studenter og skoleelever. Vår kommune tar også i mot mennesker fra andre land og kontinent som er

på flukt eller trenger opphold av andre grunner, og siden vi er et ganske lite samfunn, opplever vi

også tilflytting i forbindelse med ansettelser innen offentlig og privat sektor. På kultursiden har vi et

variert og bredt spekter av tilbud, både innen lag og foreninger, og i forhold til diverse arrangement,

som ulike konserter, bokkafé osv.

 

Når det gjelder innbyggerne i Nesna, teller de omtrent 1800 totalt. Av disse har vi 130 mennesker i

mottak, vi har 30 enslige mindreårige og bosatte familier som teller om lag 50 personer totalt.

Dessuten har vi et ganske stort innslag av polske familier – disse utgjør omkring 35 stykker, og vi har

noen som er kommet hit fra andre deler av verden på grunn av arbeidsinnvandring og/ eller

familiegjenforening. Dette betyr at andelen mennesker av utenlandsk opprinnelse i vår kommune er

ganske høy, omkring 15 %. I tillegg til disse og den faste lokalbefolkningen, har vi også som vi har vært

inne på, stor tilflytting av studenter og skoleelever som oppholder seg her for kortere eller lengre

perioder. Denne situasjonen byr på visse utfordringer, men ikke minst ser vi fantastiske muligheter

dersom vi får til en god inkludering av og med alle i lokalsamfunnet.

 

I 2008 fikk Nesna kommune av Fredskorpset dessuten status som internasjonal kommune, noe vi

ønsker å leve opp til også i framtiden.

 

HVA HAR VI?

 

Nesna har som sagt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Her finnes tre barnehager, en ny

grunnskole (1-10), videregående og høgskole. Vi har en aktiv musikk- og kulturskole, vi er

mottakskommune, barneverntjenesten følger opp bosatte enslige mindreårige flyktninger, og bosatte

familier følges opp av flyktningtjenesten i Nav Nesna. Her finnes også et godt og velfungerende

apparat innen psykisk helse i forhold til forebyggende arbeid rettet mot barn og unge (og voksne).

Kvinneuniversitetet Norden er dessuten etablert på Nesna, og vi ser fram til å få satt i gang et

interessant samarbeid med dem når det gjelder kvinnenettverk og tiltak rettet mot kvinner i Nesna og

den omkringliggende regionen.

 

Høgskolen i Nesna har tatt tak i de utfordringer de har i forhold til å rekruttere studenter til særlig

allmennlærerstudiene, GLU 1-7 og GLU 5-10, og er nå inne i en positiv utvikling. Høgskolen ble

etablert som lærerskole så langt tilbake som i 1918, og har med andre ord lange og gode tradisjoner

for å ta imot studenter. De siste årene har ulike forhold gjort at mange av studiene er

samlingsbaserte, noe som er en utfordring i forhold til å skape en god, trygg og interessant tilværelse

for studentene på Nesna. For studiestart høsten 2012 gjøres det nå viktige grep for å endre dette

mønsteret, ved blant annet å tilby en lærerutdanning med tydelig frilufts- og helseprofil. I

forlengelsen av denne satsningen bygges det også opp en infrastruktur som fortrinnsvis skal gi

studentene en følelse av tilhørighet, trivsel og inkludering. Herunder kan det blant annet nevnes at

det med jevnlige mellomrom vil arrangeres nærturer med lokale naturloser, det er inngått avtaler

med lokale lag og foreninger om andre typer arrangement, som kurs, seminar, ekskursjoner og andre

aktiviteter, og det vil bli planlagt spesifikke aktiviteter knyttet til ankomst og velkomst Nesna. Disse
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tiltakene har uten tvil overføringsverdi til andre grupper i befolkningen, og vi gjør nærturene

tilgjengelig for hele befolkningen, for slik å skape en felles møteplass, som oppleves som uformell og

uforpliktende for de fleste. Naturen vi omgir oss med har slik sett unike forutsetninger, og vi ser også

på naturen som en sentral inkluderingsarena – i nøytrale og uformelle omgivelser kan det oppstå

mange fine kulturmøter.

 

Det kan ellers sies at det jobbes intensivt fra mange hold for å styrke Nesna også som næringssted;

blant annet er prosjektet om ilandføring av gass viktig for næringslivet og viktig for både

lokalsamfunnet og regionen for øvrig. I denne sammenheng vil det også være viktig å vise fram Nesna

som et attraktivt, levende og inkluderende samfunn.

 

Nav Nesna gjør en viktig jobb i forhold til bosetting av familier, og innenfor barnevernet arbeides det

godt for å bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger. Avdeling for psykisk helse jobber

forebyggende i forhold til ungdom, og ”Vårres plass” er blitt en viktig arena for både denne

målgruppen og innvandrere og bosatte flyktninger. «Vårres plass» har også eget studio, noe som er

viktig med tanke på ungdommer som ønsker å drive aktivt med musikk.  De som driver med

inkluderingsarbeid på ulike arenaer og i forhold til ulike målgrupper vil være uunnværlige

samarbeidspartnere i forbindelse med bolystprosjektet som det her søkes midler til.

 

Det kan også nevnes at NRK har vært på Nesna og laget en dokumentar om hvordan barnevernet

jobber, og denne vil bli vist på fjernsyn til høsten.

 

På tross av alle gode tiltak som planlegges og gjennomføres fra ulike vinkler i kommunen, i privat og

offentlig regi, ser vi likevel at særlig to grupper mangler arenaer der de kan møtes på egne premisser,

og derfor ønsker vi i dette prosjektet å søke om midler til kvinner og til ungdom.

 

For å oppnå hovedmålet om å skape et attraktivt lokalsamfunn for ALLE, må alle grupper i samfunnet 

føle at de har meningsfulle arenaer å bevege seg i, og for å oppnå den best mulige inkluderingen 

trenger vi møteplasser der vi kan bli kjent med hverandre uavhengig av etnisk, kulturell og religiøs 

bakgrunn. Vi ønsker å legge til rette for kulturmøter, og vi ønsker å oppnå at innbyggerne våre skal 

være stolte av å bo i en internasjonal kommune med et rikt og mangfoldig fellesskap. For å nå disse 

målene, ønsker vi i denne omgang å fokusere på to delprosjekter, som vil bli nærmere gjort rede for i 

det følgende.

Prosjektmål

Delprosjekt 1: Kvinner møter kvinner

 

I Nesna finnes det opptil flere ”kvinnenettverk”, men foruten sanitetsforeningene er disse i stor grad

private. Dette betyr at det finnes svært få, om noen, muligheter for å møte kvinner fra andre kulturer,

interessefelt osv., noe som igjen fører til at vi møtes på butikken eller på gata, men vi kjenner ikke

hverandre. Erfaringsmessig vet vi også at kvinner fra innvandrermiljø kan ha utfordringer knyttet til

integrering fordi de ofte har en viktigere og mer sentral rolle i hjemmet enn det vi er vant med i vår

kultur – hos oss er det gjerne slik at vi møtes i studietid og i en arbeidssituasjon og slik har vi ulike

former for nettverk å forholde oss til. Når det er sagt, er det ikke sikkert at disse nettverkene heller er

tilstrekkelig for å oppleve inkludering, trivsel og tilhørighet. Erfaringsmessig ser vi at også etnisk
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norske kvinner som kommer utenfra, mangler nettverk og gode og trygge arenaer å bevege seg i.

 

For å møte dette behovet for en møteplass for alle kvinner i Nesna som ønsker det, har Nav Nesna i

samarbeid med Frivilligsentralen i Nesna og Nesna folkebibliotek tatt initiativ til en lesesirkel for

kvinner. Kun kvinner med annen etnisk bakgrunn enn norsk ble med på dette tiltaket, og her ser vi

også en viktig utfordring – å få med de etnisk norske, fordi vi tror at inkludering må gå begge veier for

å virke.

 

En slik lesesirkel kan bli et fantastisk utgangspunkt for å danne et felles språk og en felles forståelse

for våre muligheter og utfordringer. Målet er selvsagt ikke at vi alle skal bli mest mulig like, men at vi

alle skal oppleve å ha en trygg plattform for erfaringsutveksling. En lesesirkel kan åpne opp for unike

kulturmøter for alle kvinner som deltar der, og denne kulturutvekslingen kan gå begge veier, etnisk

norske kvinner får innsikt og forståelse for andre kulturer og levemåter, og kvinner fra andre kulturer

kan få en tilsvarende opplevelse av hverandres og den norske kulturens levemåter, tradisjoner osv. Å

bruke litteratur som en innfallsvinkel til språk og kultur er trygg, fordi den representerer nærhet og

distanse på en unik måte som skaper trygghet og fellesskap. I forlengelsen av et slikt kvinneforum

ønsker vi at det skal opprettes en nettside som viser fram den aktiviteten som foregår. Dette vil i seg

selv være en viktig lærings- og inkluderingsarena for kvinnene, og i tillegg kan andre grupper og

aktuelle aktører i og utenfor regionen bli inspirert til å gjøre lignende tiltak i sine lokalsamfunn.

 

Det viktig å presisere at dette prosjektet byr på store utfordringer. Vi ser at det må jobbes langsiktig i

forhold til å få en del av kvinnene i målgruppa på banen, og her er det også av vesentlig betydning at

et kulturmøte balanserer mellom ønsket om å vise fram vår kultur og vårt samfunn med en

grunnleggende respekt for at alle kvinner bærer med seg sin historie, sin kultur og sine tradisjoner. Vi

tror det blir ekstra viktig å framheve hvilken positiv ressurs den enkelte kvinne representerer i seg

selv og i et fellesskap, ikke minst i forhold til at mange av dem har barn som skal vokse opp i

samfunnet vårt.

 

En kan også tenke seg at et slikt forum kan danne utgangspunkt for annen kulturutveksling, for

eksempel mattradisjoner og matlaging, folkehelse (aktivitet, friluftsliv og kosthold/ernæring),

håndarbeid, og kunstneriske uttrykk (musikk, dans, kunsthåndverk osv). Vi ser også at dette kan ha

overføringsverdi til andre grupper i samfunnet, og da er det naturlig å bevege seg over til det andre

satsningsområdet i dette prosjektet.

 

Delprosjekt 2: Ungdom møtes

 

Vi har mange unge i kommunen vår – KVN har elever som har tilhørighet i kommunen, og i tillegg er

det mange som flytter hit for å ta videregående her. Som tidligere nevnt bosettes mange mindreårige

flyktninger her, og i familiene som bosettes, er det mange barn som om noen få år vil falle inn under

målgruppa for dette prosjektet. KVN tilrettelegger skolehverdagen slik at elevene som ønsker det, kan

drive med fotball, og på videregående jobbes det også aktivt i forhold til folkehelse. Når det gjelder

fotball gjøres det en formidabel jobb i regi av Nesna idrettslag, og de gjør også en fantastisk innsats i

forhold til integrering – det er etablert et fotballag, Nesna 2, som inkluderer ungdommer fra andre

kanter av verden som er bosatt i Nesna. I tillegg er det en aktiv rockeforening her som lærer

ungdommer som ønsker det, å spille diverse instrument. Disse tiltakene er flotte, men tilfellet for
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Nesna som skole-, utdannings- og kultursted er at vi mangler et nøytralt samlingssted for alle

ungdommer, uansett interesser. Litt grovt skissert er det slik at dersom de unge ikke er interessert i å

spille fotball eller drive aktivt med musikk, så er det lite organisert å ta seg til på fritiden, om kveldene

og i helgene. Mange av de som kommer fra andre kanter av verden har heller ikke tradisjon i forhold

til å ta ferie, noe vi må ta på alvor. Dette betyr at mange kanskje sitter hjemme, da gjerne på en

hybel, og har sitt sosiale nettverk via internett, og ikke minst vil det være større fare for at rusmidler

tas i bruk i større eller mindre grad. Det er også nokså åpenbart at integrering og inkludering ikke kan

foregå uten en felles arena. Dette er en utvikling vi ønsker å forebygge, og i tillegg lever vi i et

samfunn med stor mobilitet der det er viktig å danne grunnlag for gode holdninger, som toleranse,

kunnskap og respekt. Et virkemiddel for å få dette til, tror vi kan være en felles møteplass for de unge.

 

Som et utgangspunkt for en slik møteplass, som selvsagt skal være rusfri, har vi en ny og flott

flerbrukshall på Nesna. Denne ligger sentralt til, og har fasiliteter som innbyr til allsidige aktiviteter. Vi

vet at behovet for et slikt sted finnes, slik at første steg i denne prosessen vil være å danne en

arbeidsgruppe satt sammen av ungdommer fra de ulike gruppene som finnes i lokalsamfunnet, slik at

ungdommene i størst mulig grad føler en form for eierskap til prosjektet. Det vil være naturlig at

initiativtakerne til dette prosjektet er med i prosjektfasen og -gjennomføringen, og også danner en

type styringsgruppe, men på sikt er det et mål at ungdommene selv skaper innholdet i dette

aktivitetshuset. Som et utgangspunkt tenker vi oss likevel at det fra initiativtaker skisseres en del

muligheter for innhold, og da kan det for eksempel nevnes diverse aktiviteter som brettspill,

bordtennis, biljard og annet, matlaging og kafédrift, musikk og dans, samtalegrupper (knyttet opp

mot dagsaktuelle problemstillinger eller mer generelle spørsmål knyttet til for eksempel filosofi,

religion, kjønn og andre eksistensielle spørsmål som berører livene våre), friluftsliv, idrett osv.

Flerbrukshallen kan være et konkret utgangspunkt for denne satsningen, men på sikt er det også

mulig å se for seg en del andre aktuelle lokaliteter i kommunen – her kan det også tenkes at det på

sikt må skapes en ny arena for denne virksomheten, men det som er viktig i denne sammenhengen er

at tiltaket er etablert og i bruk av ungdommen selv, slik at de kan være med på å forme denne

arenaen for framtiden. Vi skal altså bidra aktivt i prosessen, men vi ønsker at ungdommen selv skal

være med på å skape konseptet og innholdet, og den prosessen vil være sentral i dette delprosjektet.

 

BOLYST?

 

Vi har sterk tro på at disse to delprosjektene vil bidra til at Nesna kommune blir et enda mer attraktivt 

og inkluderende lokalsamfunn for de som allerede bor her, og vi tror også at disse prosjektene kan ha 

stor overføringsverdi til andre grupper i Nesna-samfunnet, og til andre deler av regionen vår. Vi har 

også stor tro på at disse tiltakene vil gi et positivt inntrykk av kommunen vår, slik at mennesker fra 

andre steder vil se på Nesna som et attraktivt sted å flytte til.

Forankring

POLITISK FORANKRING

 

Handlingsplanen for folkehelsearbeid i Nesna ble vedtatt i kommunestyret i 2009, og vi ser at våre

delprosjekt, og hovedmålet for bolystprosjektet om å skape et attraktivt lokalsamfunn for ALLE, kan

forankres i denne planen. Hovedmålet for folkehelseplanen i Nesna er todelt, og innledningsvis heter

det at ”Nesna kommune skal legge til rette for å skape aktive og sunne barn og unge” og ”Planen skal
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i tillegg sikre god helse for alle i Nesna”. Trivsel og tilhørighet mener vi er grunnleggende når vi

snakker om folkehelse; dersom deler av innbyggerne i et lokalsamfunn ikke opplever at disse

behovene blir tilfredsstilt, kan en heller ikke snakke om at kommunen driver godt nok

folkehelsearbeid. Vi ønsker gjennom vårt bolystprosjekt å skape glade og trygge innbyggere som er

stolte over å bo i et inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn, og da trenger vi 1) En arena der

kvinner møtes og blir hørt og sett ut fra egne premisser, fordi de er viktige i seg selv, som

samfunnsaktører og som forbilder for den oppvoksende generasjon, og 2) En arena der ungdommer

møtes og blir kjent med hverandre, på tvers av etnisk eller kulturell bakgrunn, kjønn eller religion, og

der det skapes gode holdninger som toleranse og respekt, og der de kan være seg selv sammen med

andre i et trygt og godt miljø; både fordi de skal oppleve en god ungdomstid på Nesna, og fordi de

representerer framtiden (fortrinnsvis i Nesna).

 

I ”Folkehelseplanen for Nesna kommune” heter det blant annet at ”Aktive og sunne barn og unge

skaper grunnlag for trivsel, lokal tilhørighet, identitet og god læring” og ”Aktive barn og sunne barn og

unge medvirker til bygdeutvikling og til befolkningsvekst”. Vi tror at delprosjektet rettet mot ungdom

vil være et godt bidrag i denne sammenheng.

 

I tillegg tror vi på å løfte fram kvinnene i det andre delprosjektet fordi vi ser at det mangler gode

arenaer for denne målgruppen, noe som er helt avgjørende for at lokalsamfunnet skal oppleves som

et samfunn som inkluderer alle, på sine premisser, og for å oppfylle det andre målet i

folkehelseplanen, om ”… god helse for alle i Nesna”.

 

I ”Tjenestebeskrivelse for flyktningtjenesten” står det følgende:

 

”Overordnede mål for tjenesten

 

Vårt overordnede mål er i tråd med kommunestyrets målsettinger for bosetting av flyktninger:

 

•    Å profilere Nesna som ”Det stedet der integrering av mennesker med et utdanningsbehov legges

best til rette”.

 

•    Å tilrettelegge for å kvalifisere bosatte flyktninger til arbeid som trengs på Nesna, og som er i tråd

med flyktningens individuelle plan.

 

•    Å stimulere flyktninger, gjennom gjeldende tilskuddsordninger og erfaringsutveksling på tvers av

kommunegrenser, til selv å starte virksomhet.

 

•    Å styrke oppfølgingen av barnefamilier og markedsføre Nesna som et godt og trygt sted å vokse

opp.

 

Verdigrunnlag

 

Flyktningene skal tas i mot på en best mulig måte, med respekt og forståelse, slik at deres botid i

Nesna blir en positiv opplevelse.  De skal ha god oppfølging i Individuell plan og deltakelse i

introduksjonsprogrammet.  De skal ha aktiviteter i integreringsarbeidet slik at de på best mulig måte
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raskt lærer seg norsk og på den måten kan bli selvstendige innbyggere i Nesna kommune.”

Vi tror at våre delprosjekt kan danne et solid fundament i forhold til på sikt å nå disse målsettingene.

Prosjektorganisering

Vi vil raskest mulig etablere styrings- og arbeidsgrupper for de to delprosjektene. Vi vil ha jevnlige

møter utover våren for å planlegge tiltakene, hva vi skal starte med og hvilket innhold vi skal legge inn

i de ulike prosjektene i første omgang. Det vil være naturlig med igangsetting av prosjektene allerede

til våren, kanskje kunne det være gunstig med et ”Kick off-arrangement” for ungdommene på

vårparten, slik at det skapes forventninger i forhold til høstens aktivitetshus. Prosjektet ”Kvinner

møtes” har alt hatt sin spede begynnelse, men det må videreutvikles og gis et innhold som appellerer

bredt til målgruppa. Her må det også jobbes aktivt i forhold til markedsføring av tiltaket, og vi tenker

oss her en nokså målrettet og direkte metode for å nå bredden av kvinner som finnes i

lokalsamfunnet vårt.

 

Det vil med andre ord være naturlig at vi våren 2012 etablerer styrings- og arbeidsgrupper for de to 

delprosjektene, og kommer i gang med planleggingen, slik at vi høsten 2012 kan starte 

gjennomføringen.

Samarbeidspartnere

SAMARBEID

 

Det ble innledningsvis antydet en del samarbeidspartnere, og vi vil her presentere en liste over ulike

aktører i denne sammenheng. Det understrekes at denne lista er ufullstendig, fordi vi ennå ikke vet

presist hva innholdet i de ulike tiltakene vil bli. Det vil være naturlig å samarbeide med lokale lag og

foreninger, alt etter hvilke aktiviteter brukerne ønsker å fylle tiltakene med – eksempelvis kan en

tenke seg at hvis ungdommene ønsker seg en ridegruppe, vil det være naturlig å samarbeide med

Utheim småbruk, som blant mye annet driver med hest. Likeledes vil det være naturlig å samarbeide

med Kystlaget dersom kvinnegruppa ønsker seg en årlig fisketur, etterfulgt av rensing av fisk og

koking av fiskesuppe. Slik sett må vi ta høyde for at denne lista vil bli utvidet i ulike retninger, men

foreløpig kan den se ut som følger:

 

?    Kommunale etater: Nav Nesna, Barneverntjenesten, Psykisk helse/”Vårres plass”, kultur,

folkehelse

 

?    Kristen videregående skole Nordland

 

?    Høgskolen i Nesna

 

?    Kvinneuniversitetet Norden

 

?    Nesna mottak

 

?    Diverse lag og foreninger

 

?    Frivilligsentralen

 



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

?    Nesna folkebibliotek

 

?    Polarsirkelen friluftsråd

 

?    Andre

 

Når det gjelder samarbeid, er det naturlig å nevne at barneverntjenesten også samarbeider utenfor 

kommunen. De har blant annet en avtale med Trænafestivalen om frivillig arbeid, noe som 

videreføres, og det jobbes også opp mot andre festivaler i regionen. På denne måten får de bosatte 

enslige mindreårige unike muligheter til kulturopplevelser, og ikke minst får de innsyn bak kulissene 

på slike arrangement. Dette representerer også en naturlig og uformell arena for kulturmøter mellom 

etniske norske og utenlandske ungdommer.

Aktiviteter

Vi har skissert en del aktiviteter under posten "Prosjektmål". Oppsummert kan det her nevnes 

aktiviteter knyttet til folkehelse (herunder friluftsliv, kosthold og ernæring), mosjonsidrett og kultur 

(som musikk, dans, litteratur og andre kunstneriske uttrykksformer.

Målgrupper

Målgruppene er som skissert tidligere unge mennesker fra de ulike kulturene som vi har representert

her i Nesna kommune, og vi tenker oss primært aldersgruppen 15/16-18/ år, altså ungdom på siste

året i ungdomsskolen og videregående.

 

Når det gjelder kvinneprosjektet er vi i utgangspunktet ute etter kvinner i alle aldre, og med ulike 

etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Resultat

Vi håper at prosjektene skal føre til at målgruppene opplever at de bor på et sted som tar dem alvor, 

både som enkeltindivid og som del av en gruppe. Vi ønsker oss engasjerte og positive innbyggere i 

Nesna kommune, og for å få det må vi gi dem et solid ståsted. Trygge og gode arenaer for 

livsutfoldelse gjør at mennesker bli glad i og stolt av lokalsamfunnet sitt, og vi ønsker at dette skal 

være resultatet av prosjektene våre.

Effekter

Vi ser for oss at disse tiltakene kan få ringvirkninger for andre grupper i lokalsamfunnet, og vi håper 

også at vi kan være en rollemodell for andre kommuner. Det å aktivisere kvinnene er avgjørende for 

at de selv skal kunne bli aktive samfunnsborgere, men ikke minst er det viktig at kvinnene viser at de 

spiller en viktig rolle i forhold til barn og unge, dette gir håper for og tro på framtiden. De unge 

trenger en arena i Nesna slik at de tilegneg seg gode holdninger og respekt for andre mennedsker. I 

tillegg skal de se at samfunnet bryr seg om dem, og ønsker å ta vare på dem. Slik sett kan en også 

tenke seg at de ønsker å bosette seg på Nesna i framtiden. Når det gjelder ungdomsprosjektet er det 

åpenbart at man ved å gi dem en egen arena, minsker muligheten for uønsket atferd som også kan 

være vanskelig å kontrollere. Kvinneforumet vil få mange av de kvinnene som er sterkt bundet til en 

hjemmearena, en mulighet til å komme seg ut og oppleve andre sider ved samfunnet enn dem de 

møter nettopp i hjemmet.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Vi vil raskest mulig etablere styrings- og arbeidsgrupper for de to delprosjektene. Vi vil ha jevnlige

møter utover våren for å planlegge tiltakene, hva vi skal starte med og hvilket innhold vi skal legge inn

i de ulike prosjektene i første omgang. Det vil være naturlig med igangsetting av prosjektene allerede

til våren, kanskje kunne det være gunstig med et ”Kick off-arrangement” for ungdommene på

vårparten, slik at det skapes forventninger i forhold til høstens aktivitetshus. Prosjektet ”Kvinner

møtes” har alt hatt sin spede begynnelse, men det må videreutvikles og gis et innhold som appellerer

bredt til målgruppa. Her må det også jobbes aktivt i forhold til markedsføring av tiltaket, og vi tenker

oss her en nokså målrettet og direkte metode for å nå bredden av kvinner som finnes i

lokalsamfunnet vårt.

 

Det vil med andre ord være naturlig at vi våren 2012 etablerer styrings- og arbeidsgrupper for de to 

delprosjektene, og kommer i gang med planleggingen, slik at vi høsten 2012 kan starte 

gjennomføringen.

Budsjettplan

Tittel 2012 2013 2014 2015 2016 SUM

Adm. 150 000 150 000

adm. div. 100 000 100 000

Arr.midler 50 000 50 000

Danseinstruktører 100 000 100 000

Eksterne kursholdere 50 000 50 000

Fritidsutstyr/Konferanse/ma

rkering

90 000 90 000

Husleie 60 000 60 000

Husleie og frivill. 90 000 90 000

Håndarbeid mat., mat 100 000 100 000

Kursholdere 50 000 50 000

kursholdere/veiledere 50 000 50 000

Markedsføring 75 000 75 000

Markedsføring 75 000 75 000

Miljøarb. barnevern 150 000 150 000
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Tittel 2012 2013 2014 2015 2016 SUM

svømming m/veileder 25 000 25 000

Trening/svømming 50 000 50 000

treningssenter m/veileder 25 000 25 000

Turer/utflukter 50 000 50 000

turer/utflukter 50 000 50 000

Veiledere div 60 000 60 000

SUM  1 450 000

Finansieringsplan

Tittel 2012 2013 2014 2015 2016 SUM

Kommunal- og 

regionaldepartementet

725 000 725 000

Veiledere, lønn, husleie, 

adm.osv

725 000 725 000

SUM  1 450 000

Geografi

1828-Nesna

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

bolyst%20budsjett(2).xlsx 11 246 05.03.2012

bolystskisse.docx 22 857 05.03.2012


