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Søknadsskjema for Bolyst. 

1. Hva er navnet på prosjektet? Dalen+: Ein heim for oss – ein heim for deg.

2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Tokke kommune

3. Søknadsbeløp: NOK 625 000 frå KRD

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

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

Næringssjef  Nils Gjerde,                                            
Tokke kommune, Storvegen, 3880 Dalen.

Telefon: 35 07 52 41

e-post: nils.gjerde@tokke.kommune.no

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

Prosjektet er organisert med undergrupper til 
ulike delprosjekt. 

Det skal tilsetjast prosjektleiar i 50% stilling
som skal koordinere og leie arbeidet i 
undergrupper for dei ulike delprosjekta..

Ei slik undergruppe er t.d. styret i eit 
idrettslag, eldsjeler eller grendeutval.     
Prosjektleiaren rapporterar til styringsgruppa 
i Tokke kommune, leia av rådmannen.

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

Det er eit mål å leggje til rette for at 
lokalsamfunnet Dalen i distriktskommunen 
Tokke vert attraktivt å bu i og flytte til. Me 
ynskjer å fokusere på verdiar som er 
attraktive for unge vaksne når dei skal finne 
ein stad å busetje seg. 
Me ynskjer å engasjere lokalsamfunnet og 
eldsjeler til å drive eit aktivt arbeid for å 
styrkje vår vekstkraft og attraktivitet , med 
støtte frå regionalt nivå. Det er eit ynskje at 
satsinga på bulyst er med og vidareutviklar 
dette samarbeidet.
Me vil ha fokus på Dalen sine positive 
kvalitetar og eigenart.
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Prosjektet er organisert i 5 hovudgrupper:
 Integrering av innvandrarar 
 og andre tilflyttarar.
 Kulturbasera stad- og 

næringsutvikling.
 Utviklingsprosjekt retta 
 mot ungdom.
 Nye løysingar for viktige 

tenestefunksjonar og arbeidsplassar i 
distriktsområde.

 Omdømearbeid

( Sjå nærare i vedlagd prosjektplan )

Prosjektet er retta inn mot samhandling 
mellom einskildmenneskje, lag, 
organisasjonar og offentlege einingar. Det 
skal berre i liten grad omfatte fysiske tiltak.

Ved å utløyse  kraft frå lag, organisasjonar 
og einskildpersonar vil me leggje til rette for 
utvikling av gode bumiljø og etablering av 
nye arbeidsplassar. Arbeidsløyse er nær 0.
Næringslivet slit med å skaffe arbeidskraft. 
Me vil vidareutvikle samarbeidet med 
næringsverksemder om rekruttering av 
arbeidstakarar.

I prosjektet er det og satsa på å vidareutvikle 
mottak av nye innbyggarar,
(vertskapsrollen).

8. Hvem er målgrupper for prosjektet? Prosjektet har særleg fokus på unge og unge 
vaksne og potensielle tilflyttarar frå inn- og 
utland. Dette vil og føre til auka trivsel for 
oss som bur her allereie.

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

Det skal nyttast media og byggjast opp eigen 
informasjonsteneste på internett (heimeside). 
I tillegg skal me nytte lag, organisasjonar, 
grunnskule og vidaregåande skule. 

Nye tilflytte skal inviterast inn i prosjektet.  

10. Hva er mål og eventuelt delmål for 
prosjektet?

Målet er å  auke folketalet, rekruttere
arbeidskraft og leggje betre til rette for eit 
triveleg og levande bygdemiljø.
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11. Hvordan er målene forankret i 
lokale/regionale styringsdokumenter?

Måla er ankra til:                                    
Strategisk næringsplan 2011 2014 for Vest 
Telemark,  
Landbruksplan for Vest Telemark 2010 –
2014, 
Regional plan for Reiseliv og opplevingar 
og 
Regional plan for nyskaping og 
næringsutvikling.                        

12. Hva slags resultatindikatorer har prosjektet 
for måloppnåelse?

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

Folketal/ alderssamansetning, rekruttering til 
næringslivet, sosialt liv i bygda, synlege 
resultat av dugnadsarbeid og eldsjeler sitt 
engasjement.

Det er lagd opp til eit evalueringsarbeid i 
samarbeid med verksemder, skular, lag- og 
organisasjonar.

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

Arbeidet med å formalisere ein 
”eldsjelbank” og det nære samarbeidet med 
næringslivet, skular, lag og organisasjonar i 
utviklingsarbeid for bygda. Til dømes 
ungdomsnettverk/utveksling bygd/by.

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

a) helt lokal effekt (X)

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.

Me vil halde fram samhandling og 
nettverket mellom næringsliv, lag- og 
organisasjonar, eldsjeler og Tokke 
kommune. Sjølve arbeidet med 
bygdeutvikling skal halde fram i regi av 
Tokke kommune etter at prosjekttida er 
avslutta.
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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

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: 
a) Stabilisere eller øke befolkningen
b) Styrke, sikre eller etablere 

arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende 

virksomhet eller bidra til nyetableringer
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
e) Økt kompetanse (både realkompetanse 

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

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

attraktivt som bosted eller 
lokaliseringsvalg for bedrifter?

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

Stabilisere og auke folketalet

Styrke, sikre og etablere arbeidsplassar

Bidra til nyetablering

Å gjere Dalen/ Tokke kommune meir 
attraktiv som bustad og lokaliseringsval for 
verksemder.

Å gjere dalen/ Tokke kommune meir 
attraktivt som reisemål.

Prosjektet Dalen+ skal arbeide med 
samarbeid mellom vidaregåande skular i 
sentrum og distrikt for å betre informasjon 
om kvarande sine kulturar.

Eldsjelbank.


