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Fylkeskommunen: 
 

 
Geir Lyngaas 

Forankring av 
prosjektet (flere 
kryss mulig) 

X a) Styringsgruppe 
b) Forankring i befolkningen 
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

x 

X 

Mål og eventuelle 
delmål med 
prosjektet. I 
hvilken grad har 
prosjektet nådd 
eller er prosjektet 
på vei til å nå sine 
mål? 

Hovudmål:  - Å skape ei ekte, samlande og varig bulyst i Solund.  
Delmål B: - Utvikling av attraktive og berekraftige bustader i Solund 
Delmål U: - Einskildmenneske og grupper opplever at det er mogelegheit for  

kompetanseutvikling og personleg utvikling i Solund 
Delmål L: - Skape møteplassar som gjev energi og skapar entusiasme og 

samhandling 
Delmål Y: - Stimulere til etablering av framtidsretta arbeidsplassar i Solund 
Delmål T: - Innbyggjarane skal oppleve stoltheit for sin kommune/lokalsamfunn 

og Solund kommune skal ha omdøme som ein attraktiv buplass 
 
Sidan prosjektet enno er i ein tidleg fase, prosjektleiar er tar til i jobben 
02.05.2012, har prosjektet ikkje kome langt i si måloppnåing. 

Målgrupper for 
prosjektet, når 
prosjektet frem til 
disse? 

Solund til 1000 har samhandling som eit av sine verktøy og målsetjingar. 
Prosjektet tek sikte på å involvere mange ulike målgrupper. I denne fyrste fasen 
av prosjektet har ein ikkje starta med brei involvering.  Vi har fokusert på å 
involvere organisasjonar og verksemder  som vil få viktige roller i enkelte 
delprosjekt.  

Resultat som er 
oppnådd i form 
av aktiviteter 
eller tiltak 

Prosjektleiar er tilsett. Starar i jobben 02.05.2012.  
 
3 deltakarar frå Solund har vore med på kurs i prosessleiing. På kurset brukte 
dei Solund til 1000 som case, og jobba fram eit framlegg til ein meir detaljert 
prosjektplan/prosessplan.  
 



Vurdering av 
framdrift i forhold 
til opprinnelig 
plan 
 
 
 

Opprinneleg framdriftsplan var over fem år, 2011-2016. I tildelingsbrevet vart 
det presisert at tilskotet gjeld fram til 2013. Etter søknad har vi fått 
prosjektperioden forlengja fram til 01.12.2014.  
 
Framdrifta i prosjektet er litt etter framdrift oppsett i revidert framdriftsplan 
12.12.11. Tilsetjingsprosessen har teke noko meir tid enn planlagt.  
 
 

Oppnådde 
resultater 
Hvor geografisk 
konsentrert har 
prosjektet 
hatt/vil ha effekt? 
(Kryss av) 
 

X a) Helt lokal effekt 

 b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen 

 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 

Kort beskrivelse 
av metodikk i 
prosjektet 
(max 250 ord) 
 

Solund til 1000 vil verte organisert etter PLP-metoden.  
 

Overføringsverdi 
for eksempel til 
andre 
lokalsamfunn 

Prosjektet vil truleg kunne ha overføringsverdi for andre lokalsamfunn og 
kommunar, men det er for tidleg å seie på kva område. 

Ekstern 
kommunikasjon 
og deltakelse på 
samlinger med 
utgangspunkt i 
prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 
 
3 frå Solund kommune deltok på Bulystsamling i regi av Fylkeskommunen 
09.11.2011 i Førde. 
 
3 frå Solund deltok på kurs i prosessleiing vinteren/våren 2012.  
 
 

Regnskap (satt 
opp slik at det kan 
sammenlignes 
med 
budsjettpostene) 

Det har i 2011 berre vore små utlegg for kommunen knytt til prosjektet. Det 
meste har vorte gjort som eigeninnsats og dugnad.   
Prosjektperioden vert 2012-2014, jfr. revidert prosjektplan 12.12.2011.  

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

X 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 
breibånd) 

 g) Styrke regionale sentra 

X h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 
lokaliseringssted for bedrifter 

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



Gi en kort omtale 
av hvordan 
arbeidet er tenkt 
videreført etter 
prosjektets slutt 
(maks 250 ord) 

Vi ser for oss at arbeidet vert vidareført som ei permanent stilling som har fokus 
på å vidareføre arbeidet. 

 


