
Statusrapport i Bolystprosjektet «Fiber 
skaper Bolyst» pr. januar 2013. 
 

Prosjektets mål: 

Bidra til å utvikling av et attraktivt lokalsamfunn, næringsliv og kommune gjennom 

akselerert utnyttelse av eksisterende bredbåndsinfrastruktur og naturmangfold.   

 

Prosjektplan FIBO (versjon1), godkjent 18.5,2012.  

 

Milepælsoversikten ser slik ut:  
 

15.8.2012 Prosjektet forankret/etablert: nettside tilgjengelig, kickoff avholdt, sentrale 

(nærings)aktører besøkt.  

Prosjektets hovedinnhold vil påvirkes av resultatene fra forankrings og 

mobiliseringsfasen (2012), derfor vil prosjektplanen bli revidert ved slutten av 2012. 

31.12.2012 Har identifisert prosjektet for videre arbeid etter høstens mulighetsanalyser og 

mobilisering. Aktivtetsoversikt og milepælsplan oppdatert 

2013−2014 Fase 2: Milepæler utvikles etter mobiliseringsfasen ved slutten av 2012. 

 

21.11.2014 Evaluering 

 

 

 

Statusrapporteringen gjøres som kommentarer til prosjektplanenes aktivtetsliste.  

Aktiviteter fase 1: Forankring, 

mobilisering, forprosjekter og 

mulighetsanalyser (høsten 2012) 

 

Kommentarer 

Utforme prosjektplan Vedtatt 18.5.2012 

Utvikle nettside + etablere plattform for 

kommunikasjon på andre sosiale 

medier 

http://attraktivetrones.no/ sluppet primo september 

2012. Facebook-side er opprettet. 

Informere/kickoff Avholdt 6. september 2012 

Drifting nettsted  Prosjektets primære kommunikasjonskanal. 

 25 nyhetssaker er produsert + en del mindre 

oppslag og referanser til aktiviteter og 

presseoppslag Totalt 40 innlegg. (Minst en 

aktivitet pr. uke).  Abonnementsordning på 

nyhetene.  

 Alle dokumenter knyttet til prosjektet er lagt ut 

på nettstedet 

Stolt av Trones/Namsskogan? Dialog 

med innbyggerne på Troens om 

omdømme/særpreg. Kartlegge 

omdømmeposisjon Utgangspunkt for 

framtidig kommunikasjon rundt Trones 

og Namsskogan. 

Kommunens omdømmeundersøkelse ble lagt fram 

i kommunestyret den 23. oktober 2012. Gir et godt 

grunnlag for videre arbeid med omdømmet. 

Lokale servicetilbud og Arbeidet med forberedelser til utprøving av 

http://attraktivetrones.no/
https://www.facebook.com/attraktivetrones
http://attraktivetrones.no/2012/09/07/oppstartmote-bolystprosjektet/
http://attraktivetrones.no/2012/12/10/datakurs-for-seniorer/
http://attraktivetrones.no/nyhetsarkiv/
http://attraktivetrones.no/om-prosjektet/her-lister-vi-opp/
http://attraktivetrones.no/wp-content/uploads/2012/07/forprosjektrapport-omd%C3%B8mme.pdf


 

Det er avholdt to styringsgruppemøter og tre prosjekteiermøter. Prosjektleder har vært i 

Namsskogan gjennomsnittlig én dag i uka etter prosjektoppstarten.  

 

Prosjektet drives innenfor budsjettrammene skissert i prosjektplan for første fase av 

prosjektet. Første fase har hatt fokus på forankring og analyser, det er derfor delt ut mindre i 

tilskudd enn opprinnelig budsjettert.   

 

Andre saker utenfor prosjektet med relevans for utvikling av området er: skolestruktur, 

hyttebygging i Skorovatn, flyplass på Lassemoen og utbygging av Trongfossen. 

 

Prosjektleders refleksjoner 

Oppstarten av prosjektet har vært «litt avventende»: gikk lang tid fra prosjektet ble innvilget 

til oppstart, skolesaken har tatt mye oppmerksomhet og lokalsamfunnet preges av uenighet.  

Det har vært lite energi å spore og få søknader i 2012. Folk er høflig positiv, møtene har vært 

greie og man har prosjektet i øyekroken 

 

Tre diskusjonstema går igjen i møte med folk: 1) Trivsel for eksisterende innbyggere versus 

næringsutvikling og tilrettelegging for økt framtidig aktivitet og bosetting, 2) fokus på 

velferdsteknologi 

planer/tanker/muligheter? 

velferdsteknologi. Avtaler med leverandører 

inngått om lån av utstyr, visningsleilighet klargjort 

og prosjektskisse skrevet. 

Reiseliv Dialog med Visit Namsskogan. Møte avholdt i 

deres regi 15. november 2012 

Skole (leirskole) Dialog med rektor Lars Jonas Steinfjell. 

Samarbeid om seniorkurs i data, entreprenørskap 

og formidle aktivitet på nettstedet. 

Ferievikarer Namsskogan Familiepark 

Oppfølging/undersøkelse? 

Undersøkelse blant sesongarbeiderne gjennomført. 

Rapport laget. Sak på nettstedet. Sak på TFou.no. 

Medieomtale. 

Dialog med utflyttede/innflyttede 

Namsskoginger 

Ikke gjennomført metodisk. Bare ved 

usystematiske samtaler.  

Samarbeid med nabokommune Møte avholdt med bolystprosjektene i Snåsa og 

Grong. 

Nærings- og samfunnsanalyse 

Namsskogan kommune 

Gjennomført. Rapport skrevet og sak presentert på 

nettstedet 

Mulighetsanalyser eksisterende 

næringsliv 

Har hatt samtaler med de største virksomhetene på 

Trones 

Møte med stedsutviklingskomiteen på 

Trones 

Flere møter med Stedsutviklingsgruppa. De har 

invitert til seniordatakurs på vegne av prosjektet. 

Formidler deres nyhetsbrev på nettstedet 

Møter med bolystprosjektet Snåsa og 

Grong 

Gjennomført.  

Møte med NTFK og Distriktssenteret Gjennomført 

Annet? - Åpen for gode tiltak, stimulere 

de som vil!  
 Bidratt i diskusjoner med Georg Enga om 

tema masteroppgave; Sesongarbeidere som 

innovasjonsressurs 

 Behandlet fire søknader 

http://attraktivetrones.no/2012/11/26/samarbeid-og-kompetanse/
http://attraktivetrones.no/2012/11/26/samarbeid-og-kompetanse/
http://attraktivetrones.no/2012/12/10/datakurs-for-seniorer/
http://attraktivetrones.no/2012/11/30/juleentreprenorene-nam-eb/
http://attraktivetrones.no/wp-content/uploads/2012/11/arbeidsnotat-2012-21.pdf
http://www.tfou.no/default.asp?id=1485
http://www.tfou.no/upload/ta181212.pdf
http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=218
http://attraktivetrones.no/2012/12/10/datakurs-for-seniorer/
http://attraktivetrones.no/om-prosjektet/som-tilhorer-siden/
http://attraktivetrones.no/2012/09/27/laerer-av-hverandre/
http://attraktivetrones.no/2012/09/17/distriktssenteret-folger-bolystprosjektet/


tettstedet Trones versus Namsskogan kommune og 3) prosjektets rolle og myndighet i forhold 

til kommunen. 

 

Det primære er næringsutvikling som motor for utvikling. Trivselsdimensjonen er relevant for 

å understøtte utviklingen.  Prosjekt gjelder kommune, men utprøving skal fortrinnsvis foregå 

på Trones. Prosjektet og kommune må bestrebe seg på tydelighet seg i mellom.  

 

Nettstedet viktig som prosjektets vindu ut til befolkningen. Brukes for å synliggjøre aktivitet 

og dokumentasjon av prosektdokumenter.   Det har vært en litt forsiktig start med 40 innlegg. 

Det har vært ca. 2000 oppslag på nettstedet pr. januar 2013.  

 

Det er klare indikasjoner på at et viktig utviklingsområde er vertskapsrollen, utviklingskultur, 

omdømmearbeid og samarbeid. Det må være et mål for prosjektet å stimulere 

utviklingskulturen i alt som gjøres. I bedriftsprosjektet bør det gjøres ved å tilføre kompetanse 

og ekstern energi til prosesser. Man bør også se på om det er samspillseffekter med andre 

pågående prosesser, det være seg omdømmearbeidet, næringsutvikling, utbyggingsprosjekter, 

KiIN etc.  

 

Det primære framover må være å understøtte næringsinitiativ og vise aktivitet på Trones og i 

Namsskogan. Mer sosialt pregede aktiviteter understøttes i den grad de bygger under 

prosjektets to hovedpilarer: gevinstrealisering av fiberinfrastrukturen og utnytte områdets 

naturgitte kvaliteter.  

 

Generelt burde aktiviteten i større grad fokusere på utvikling ved bruk av eksisterende 

fiberinfrastruktur.  

 

 

 

Morten Stene 

prosjektleder 

22. januar 2013 


