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Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

1. Hva er navnet på 
prosjektet? Rennebu 3000 – Engasjerende Optimisme 

Sammen, samtidig – i samme retning

2. I hvilken fase er 
prosjektet? (sett x)

a) Forprosjekt  
b) Hovedprosjekt   X
c) Videreføring av eksisterende prosjekt

3. Hvem er juridisk 
eier av prosjektet? Rennebu kommune

4. Søknadsbeløp: KR 300.000 pr år i 3 år. (900.000)

5. Gi en kort 
omtale av 
prosjektet. Maks 
250 ord. Forsøk å 
være så operativ 
som mulig.

Skape attraktive lokalsamfunn – med fokus på ungdommen og 
samhandling i grendene
Rennebu kommune har gjennom flere år jobbet med hvor viktig det er med 
lokale initiativ for å skape attraktive lokalsamfunn, og om utfordringer og 
innsats for å styrke arbeidet i kommunene for å fremme lokal 
samfunnsutvikling. 

Rennebu 3000 har en målsetning om å øke folketallet i Rennebu fra 2622 til 
3000 innbyggere innen 2020. Folketallet var rundt 1980 på 3000 innbyggere og 
siden den gang har det gått stadig nedover. I den forbindelse må det jobbes mot 
å få kommunen enda mer attraktiv med spennende og attraktive boligløsninger. 
Dette krever innsats på mange område:

 Se på nye boløsninger og attraktive tomter som er et eget prosjekt; 
Knekke koden i Rennebu 

 Bli flinkere til å være stolt av egen bygd
 Stimulere til nye møteplasser
 Fokusere på arbeidsplasser
 Styrke samhandlingen mellom grendene og ut mot grendene
 Styrke inkludering av innflyttere

Tema som vil bli jobba med videre framover har store variasjoner på innhold
og omfang. Hovedtema kan samles inn under;  aktiviteter for ungdom, følge 
opp ungdommens ønsker, få ungdom til å flytte tilbake, attraktive møteplasser 
og oppfølging av ulike behov i de ulike grendene. Samhandling vil være et 

Engasjerende -
Optimisme



2

viktig fokusområdet.

6. Hva er mål og 
eventuelt delmål 
for prosjektet?

 Skape gode bomiljø.

 Skape engasjement

 Skape arbeidsplasser

Det er et mål at innen 12 år skal det være 3000 innbyggere. Det vil si omtrent 7 
familier pr år. Disse familiene trenger 10-12 arbeidsplasser og 7-10 boenheter. 

Rennebu kommune søker å samhandle med sine innbyggere og grender på en 
engasjerende og optimistisk måte, slik at vi sammen kan nå disse målene.

Rennebu 3000 ønsker å stimulere og hjelpe frem et bredt spekter av lokale 
utviklingsprosjekt.

7. Hva slags 
resultatindikatorer 
har prosjektet for 
måloppnåelse?

Tilflytting – redusere utflytting
Etablere nye møteplasser
Utvikling av nettverk og ny gnist i grendelagene

8. Hvem er 
målgrupper for 
prosjektet?

Alle er velkommen til å flytte til Rennebu, men den gruppen vi først og fremst 
retter prosjektet mot er ungdom, eller unge voksne, i aldersgruppen 25 – 35 år.

9. Hvilken 
forankring har 
prosjektet lokalt, 
eventuelt også på 
andre nivåer?

Lokal forankring

Kommuneplanens Samfunnsdel (godkjennes i mai 2010)
 Det skal være attraktivt å bo i Rennebu

Tilby varierte boløsninger, utvikle vertskapsrollen, tilrettelegge for og 
stimulere til fast bosetting på landbrukseiendommer.

 Vi ønsker et aktivt og allsidig næringsliv
 Barn og unge skal gis gode utviklingsmuligheter
 Berkåk skal utvikles som et tiltrekkende og sterkt kommunesenter

Videreutvikle torget til et trivelig hjerte i sentrum 

Rennebu 3000 er et prosjekt som ble vedtatt av Formannskapet i sak 33/08.

Rennebu kommune søker å få til positiv og helhetlig samhandling ut mot 
innbyggerne i kommunen.

Rennebu 3000 og faglagene i landbruket – samarbeid på tvers

I samarbeid med Rennebu kommune, faglagene i landbruket og Rennebu 
Bygdeungdomslag ble det arrangert ei Inspirasjonshelg med tema Optimisme 
og bygdeutvikling i Rennebu (mars). Humørbonden Geir Styve var spesielt 
invitert for å hjelpe oss å tenke positivt samt motivere oss til handling. Han 
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fokuserte på at utviklingskrafta kommer fra den enkelte og at vi sammen, 
samtidig i samme retning er sterke og kreative. 

Det var mange ildsjeler som møttes denne helga. På dag to etablert de ulike 
arbeidsgrupper med ulike tema og ildsjeler. Ildsjelen i de ulike grendene er 
med på å øke vekstkrafta nedenfra og er tufta på ei bærekraftig utvikling.

Inn i de ulike arbeidsgruppene er det en kontaktperson fra kommunen eller en 
politisk representant eller en fra Frivillighetssentralen. 

Rennebu Frivillighetsentral er en viktig bidragsyter og er en lokalt forankra 
møteplass og en arena for samhandling for frivillig samarbeid. Sentralen har 
sentral beliggenhet på torget og legger vekt på tverrfaglig samarbeid med 
frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. De er behjelpelig 
med møterom, sekretærhjelp og har Oppmuntringstilsyn.

Regional forankring

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av inspirasjonshelga har vi 
vært i nær dialog med Fylkesmannens avd for landbruk- og bygdeutvikling
som også har deltatt i arbeidsgruppen for inspirasjonshelga. Vi føler at det 
etablerte nettverket som Optimistbygdene innehar, er spesielt viktig å ta del i 
for å få framdrift i lokale mobiliseringsprosjekt.

Gjennom Rennebu 3000 søker kommunen å samordne de initiativene som 
kjøres i kommunene og ute i grendene.

 Vi vil samarbeide med optimistbygdene i Trøndelag, Fylkesmannen 
og andre regionale aktører for å få bedre kunnskap på tema lokal 
samfunnsutvikling samt ha gode støttespillere. 

 Vi vil styrke kompetansen på samfunnsutvikling og forsøke å 
mobilisere til gjennomføring av utviklingsprosjekt i samarbeid med 
de ulike grendene.

Gjennomføring og oppfølging av prosjektene og de optimistiske grendene er 
svært viktig da viljen og vekstkraften kommer nedenfra. Vi ser at det er behov 
for hjelp og bistand både faglig og økonomisk for å få til en god og vellykket 
prosess. Vi søker å benytte oss av de metoder og verktøy som delvis er benyttet 
i Optimistbygdene til planlegging, prosjektgjennomføring og mobilisering.

I den forbindelse er det behov for midler til en vekstkoordinator som skal prøve 
å holde fokus på framdrift og utvikling av de ulike prosjekt som dukker opp. 

Det er pr i dag 9 arbeidsgrupper+ LUR (LandbruksUngdom i Rennebu) som 
holder på å jobbe fram ulike aktiviteter og tiltak. LUR holder på å skape et 
nettverk for Landbruksungdommen i Rennebu. For å få til utvikling og 
gnistring er det behov for håndpenger til eksplosiv utvikling. Det er behov for 
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midler til studieturer, konsulentbistand, møteaktiviteter mm

10. Når skal 
prosjektet 
gjennomføres
(fra-til)?

Prosjektet Rennebu 3000 startet opp i 2008 og har hatt en treg start. Etter 
inspirasjonshelga våren 2010 har prosjektet blomstret opp og fått en god 
forankring ute i grendene. Rennebu 3000 skal avsluttes i 2013. Fokusområdene 
ligger i kommuneplanens Samfunnsdel og vil være styrende fram til 2020.

11. Hvor 
geografisk 
konsentrert vil 
prosjektet ha 
effekt? (sett x)

a) Helt lokal effekt  X
b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen X
c) Effekten kommer i hele fylket
d) Effekten kommer i eget og andre fylker
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge
f) Vet ikke/ikke relevant

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

Med utgangspunkt i det som er gjort gjennom Rennebu 3000, ønsker vi å prøve 
ut en metode med en person som ”gnistpreder” og pådriver i 50% stilling som 
skal bidra til at alle optimistgrendene i egen kommune og den positive 
energien i arbeidsgruppene får utvikling. Det er et mål at de ulike grendene 
etablerer et grendenettverk som er positivt ladet og som kan føre til at 
optimismen og ulike tiltak blir selvgående.

Det er viktig at ildsjelene har et nettverk som de kan søke til når gnisten er 
forsvunnet eller når alt virker vanskelig. I den forbindelse ser vi på nettverket 
som er bygd opp gjennom Optimistbygdeprosjektet som en viktig 
samarbeidspartner.

Det vil bli gjennomført er BygdeLivskraftVerksted sammen med Geir Styve og 
og Optimistbygdenettverket. Dette for å skape energi for framdrift.  

13.Fylkes-
kommunens 
vurdering av 
prosjektet.

Fylkeskommunen og Blilyst har følgende vurdering av prosjektet som kan legges inn i 
søknadsskjemaet og sendes til KRD:

”Under forutsetning av at KRD gir støtte til prosjektet, gis det medfinansiering til 
prosjektet under Blilyst-programmet”. 

Lykke til med prosjektet og søknaden!

Med vennlig hilsen
Mari Grut 

14. Hvilke 
målsettinger i 
distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet inn 
under? (Sett kryss 
ved svaret. Flere 
svar er mulig).

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 X
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for 

målgruppen
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 
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I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag 
- Finansieringsplan
- Framdriftsplan og milepælsplan

Prosjekt Rennebu 3000
(2010 – 2013)

Årlige 
kostnader

Prosjektleder 50 %
Lønn inkl sos.utg   kr 250000
Reiser                      kr   20000

270000

Kontor og administrasjon 10000
Rennebu 3000 møter i styringsgruppe og 
referansegruppe

20000

Frie midler som grendelag og gode prosjekt kan 
disponere som egenkapital, lønn til ildsjel, 
konsulentbistand og lignende.

250000

Andre tiltak – innleie av konsulenter og lignende. 50000
SUM 600000

Finansiering
KRD 300000
Fylkeskommunen 150000
Egenfinansiering 150000
SUM 600000

bredbånd)
g) Styrke regionale sentra
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringsvalg for bedrifter? X
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?

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

Bjørn Rogstad, ordfører, Rennebu kommune, 7391 Rennebu, tlf
72428110/47826390, bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Knut Ingolf Dragset, leder i utvalg for Miljø, teknikk og landbruk og Rennebu 
3000 , 7391 Rennebu knut.dragset@loqal.no , telefon 47018878

Evy-Ann Ulfsnes prosjektmedarbeider, Rennebu kommune, 7391 Rennebu 
kommune, Evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no, tlf 72428143
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Framdriftsplan og milepælplan

juni 2010 Rennebu 3000 skal etablere en levende hjemmeside som 
arbeidsgruppene og grendelagene skal kunne få disponere
Med fokus på tilflytting, bomuligheter, salg av 
landbrukseiendommer, ledige stillinger i pendleravstand 
mm

Juli 2010 Utarbeide nyhetsbrev til utflytta rennbygg i målgruppa .
2010/2011 Ajourføre oversikt over ledige boliger og 

landbrukseiendommer i Rennebu
2011 Tilskrive eiere av landbrukseiendommer om mulighetene 

for salg/utleie med mer. Positivt brev.
Juni 2010 – juni 
2013

Få til bedre samhandling mellom grendene
Nettverksbygging – lære av hverandre
Temamøter i de ulike grendene  med ulike tema 

Nov/des 2010 Gjennomføre BygdeLivsverksted for framdrift og 
optimisme i grendene sammen med Humørbonden Geir 
Styve.

2010 -2013 Samordning og pådriver, sekretærrolle, gnistspreder
2010 – 2013 Næringsrådgiver skal utfordre alle bedriftsledere til å skape 

en arbeidsplass hver samt informere om ordningen 
lærlingeplasser.


