
Søknadsskjema for Bolyst. 

1. Hva er navnet på prosjektet? Flytt til LivOGLyst, Espevær

2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Hordaland Fylkeskommune

3. Søknadsbeløp: 250 000

4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra – til)? Juni 2011 – juni 2013

5. Hvem er kontaktperson(er)?
Navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Kontaktperson: Koordinator for Flytt til 
LivOGLyst.

For Espevær, Silje Hatlevik, PB 42, 5444 
ESPEVÆR. Mob 90980814, 
silje.hatlevik@haugnett.no

6.  Prosjekt- og/eller arbeidsgruppe(r)
Gi en kort oversikt over organiseringen av 
prosjektet.

De fire øyene arbeider alle med sine 
prosjekter, men samarbeider og utveksler 
ideer, erfaringer og utfordringer.

Arbeidsgruppen må ha jevnlige møter 
gjennom året, via telefon, mail og møter. 

Det er da ønskelig at vi har en lønnet 
prosjektleder, som kan koordinere det for de 
fire øyene.

7. Gi en kort omtale av prosjektet. Maks 250 
ord. Forsøk å være så operativ som mulig. Jfr 
også punkt om gjennomføringsevne i 
utlysningsteksten.

Vårt øysamfunn har gjennom de siste årene 
vert i en veldig positiv utvikling. Dette i 
form av tilflytting av barnefamilier, bygging 
av nye eneboliger, oppstart av arbeid med å 
tilrettelegge for stedsuavhengige 
arbeidsplasser og kartlegging og klargjøring 
for bygging av gjennomgangsboliger. Vi har 
i løpet av de siste årene fått pub, det ble i 



fjor åpnet to kunstgallerier på Espevær og 
det skal i år åpnes en kafè på øyen.

Mennesker på Espevær har tatt i et tak, og 
dratt lasset sammen, og positivitet og 
utvikling blomstrer.
Vi startet aktivt med tilflytting fordi vi 
ønsker flere sambygdinger, for å 
opprettholde skole, barnehage, butikk og 
rutetilbud og for å få et rikere samfunn. 
Gjennom det siste året har vi fått to 
barnefamilier til øya, mange voksne uten 
barn og en barnefamilie flytter til øya i 
august.

Vi har på grunn av vårt arbeid de siste årene 
hatt en stor pågang av mennesker som 
ønsker og flytte til Espevær, men har per i 
dag ingen flere ledige hus å tilby, og ingen 
ledige stillinger på øya. Vi har derfor vært 
nødt til å " avvise" en mengde familier, og 
flere familier venter på og håper på at det vil 
åpne seg muligheter for dem.  Arbeid med å 
skape et senter for stedsuavhengige 
arbeidsplasser er godt i gang, men 
prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen. 
Fire gjennomgangsboliger er ferdig 
prosjektert, byggfirma og entreprenør står 
klare til å sette i gang, men vi mangler 
sluttfinansiering av prosjektet. For at videre 
utvikling på Espevær skal skje, er det av 
avgjørende betydning at vi får ført opp nye 
boliger snarest.

Espevær er et lite samfunn som har skapt 
seg nye store muligheter, og som vil 
blomstre i mange år fremover med litt 
drahjelp nå.

8. Hvem er målgrupper for prosjektet? Målgruppen er mennesker som ønsker og 
flytte til eller flytte tilbake til Espevær, 
fortrinnsvis barnefamilier. 

9. Hvordan skal målgruppen(e) 
informeres/involveres i prosjektet?

Gjennom reklame, sosiale medier, info per 
post og via "jungeltelegrafen"

10. Hva er mål og eventuelt delmål for 
prosjektet?

1. Skape ytterligere tilflytting

2. Opprette senter for stedsuavhengig 
arbeidsplasser



3. Etablere utleiebolig 

11. Hvordan er målene forankret i 
lokale/regionale styringsdokumenter?

Per i dag er ikke vårt prosjekt forankret i 
kommuneplanen i vår kommune. 

Forankret i Liv-OG-Lyst søknaden til 
Espevær

12. Hva slags resultatindikatorer har prosjektet 
for måloppnåelse?

Beskriv hvordan dere skal arbeide for å finne ut 
om dere når målene i prosjektet?

Konkrete resultat i form av nye tilflyttere, 
nye arbeidsplasser og nye boliger (eller 
feriehus som blir brukt til helårsbolig).

13. Beskriv kort hva dere tror vil ha størst 
læringseffekt for andre prosjekter/kommuner.

Vi har jobbet ut fra en filosofi som er "Det enkle 
er ofte det beste", og har fått gode resultater ut 
av dette. Det har vist seg at enkle metoder 
(som allikevel tar mye tid) fungerer mye bedre 
enn mer komplekse metoder.

14. Hvor geografisk konsentrert vil prosjektet 
ha effekt? (sett kryss)

a) helt lokal effekt

b) effekten kommer i flere kommuner i 
regionen ( x )

c) effekten kommer i hele fylket

d) effekten kommer i eget fylke og i andre 
fylker

e) effekten kommer i eget fylke, samt i 
andre fylker og/eller utenfor Norge

15. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet 
eventuelt er tenkt sluttført/videreført etter 
prosjektets slutt. Maks 250 ord.

Dette er et prosjekt som aldri kan bli 
sluttført. Vi må jobbe kontinuerlig videre 
med tilflyttingsarbeid, og tilrettelegging og 
vedlikehold av "Det Gode Liv på Espevær". 
Dette være seg å styrke samholdet enda 
mer, få flere engasjerte, lage flere/bedre 
møteplasser for sosialt samvær, søke nye 
midler, få flere tilflyttere, enda bedre 
fungerende systemer for videreutvikling.



16. Hvilke effekter av prosjektet ser dere for 
dere at prosjektet skal føre til?  

Gi gjerne egne beskrivelser av effekter, og 
begrunn hvordan prosjektet kan føre til disse.

Eksempler på effekter kan være: 
• Stabilisere eller øke befolkningen
• Styrke, sikre eller etablere 

arbeidsplasser
• Opprettholde/videreutvikle eksisterende 

virksomhet eller bidra til nyetableringer
• Økt innovasjon eller innovasjonsevne
• Økt kompetanse (både realkompetanse 

og formalkompetanse) for målgruppen
• Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, 

andre transporttiltak og bredbånd)
• Styrke regionale sentra
• Å gjøre stedet/kommunen/området mer 

attraktivt som bosted eller 
lokaliseringsvalg for bedrifter?

• Å gjøre stedet/kommunen/området mer 
attraktivt som reisemål

- Økt trivsel sosialt

- Flere "å spille på" i øysamfunnet vårt

- Øke befolkningen

- Styrke, sikre og etablere arbeidsplasser

I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
• Budsjett med kostnadsoverslag 
• Finansieringsplan
• Framdriftsplan og milepælsplan
• Rapport fra evt. forprosjekt i tilknytning til omsøkt prosjekt


