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Kirsten Hasvoll
a) Referansegruppe:

3 personer med forskjellg bakgrunn, kompetanse og ressurser.
Denne gruppa ble avviklet 06.05.14
Styringsgruppe:
3 representanter fra den kommunale administrasjonen +
prosjektleder.
Ungdommer i sommerjobb med Miljøpunkt-tiltak.
b) Forankring i befolkningen:
En av prosjektets første oppgaver var å få kontakt med, og
innspil fra Beiarns innbyggere. Det ble da opprettet en egen

Facebook-gruppe, hvor det pr. i dag er 877 medlemmer, noe
som har vært stabilt i hele denne prosjektperioden på 2 år.
I tilegg har ((Bolyst-profiem) vært brukt hvor prosjektet har
vært medarrangør og pådriver for møter, oppstart av
arrangement og foreninger.
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Lokalt:
Moldjord Barnehage
Moldjord skole
Lokalt næringsliv:

Beiarn Vertshus
K væl Camping

Frantzens Gjestgiveri
BeiarVæringen, hotell og overnatting
Beiarn Turistsenter
Lag og foreninger:

NBI
Ungdomslaget Enighet
Ungdomslaget Vårliv
Granli IL
Stormfiell IL
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Nedre Beiarn IL
Beiarn Bygdekvinnelag

Sanitetsforeningene
Beiarn Friviligsentral.
Regionalt:
Interkommunalt Bolystseminar,
Interkommunalt Bygdebegeistringsseminar.
Fagseminar om flyktninger, Frøya.

Bolyst- prosjektets intensjon var å starte bedre tilrettelegging for det
Jandet. Bolyst- prosjektet skal fokusere på hva vi kan
gode livet på
fremheve av det gode hverdagslivet for alle grupper i Beiarn;
innbyggere, tilflytere, arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Mål og eventuelle
delmål med

prosjektet. I
hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet

Det er etablert en sosial møteplass for flyktningene utenom
introduksjonstiden, men også etablering av et sted med mulighet for
idéutvikling.

på vei ti å nå sine

mål?

Beiarn var uten bosetning av flyktninger, og denne satsningen er
primært rettet mot arbeidet omkring inkludering for flyktningene.
Samtidig er det en satsing opp i mot befolkningens engasjement for å
inkludere.

Beiarn ønsker å være et attraktivt bosted for alle og dette prosjektet var
starten på en ny døråpner for gamle og nye innbyggere.
Målet om bosetting av 20 flyktninger innen 2014, er nådd. Pr i dag har
vi bosatt 23 personer.
Målgrupper er tiflytere, med spesielt fokus på flyktninger.
Gjennom Bolyst sine ulike titak, nårvi ut ti flere målgruppene på

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til

forskjellge måter.

disse?

.

Resultat som er

oppnådd i form av
aktiviteter og

Facebook-gruppe: Har blitt mye brukt i prosjektperioden. Har ført
lyst i kommunen.
Apen møteplass med forskjellge arrangement og aktiviteter på
Klekkeriet, møteplassen. Den har blitt benytet en del og etter
prosjektslutt, blir Klekkeriet fremdeles benytet for flyktningene ti
diverse kurs og sosiale aktiviteter.
til mer bevisstgjøring om viktigheten av bo

.

titak.

.

.

((Stuimell~l) - en oppfordring ti innbyggerne om å starte opp igjen

det uformelle besøket i nabolaget. Engangstiltak som fikk folk ti å
. bli mer bevisst på det gode naboskapet og besøke hverandre mer.
. Utlånsykli~r, gratis utlånsykler til turister og andre, som plasseres i
hele bygda. Beiarn er en langstrakt bygd med transportbehov i alle
retninger. Dette er blitt en fast ordning hvor kaféene i kommunen
viderefører ordningen.
. Elvelangs: Et høstarrangement, hvor mange samles og ønsker
mørketid velkommen med levende lys og lykter. Det er nå overtatt
av lokale foreninger. Et godt trivselstilak!
. Sykkelløp for store og små. Et folkehelsetitak. Er gjennomført en
gang og videreføres av et idrettslag og en lokalforening.
. Bridgeklubb: Nyetablert etter at Bolyst tok initiativ ti det.
. Internasjonal aften/ Beiarkveld, arrangert 3 ganger som et
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trivselstiltak hvor hele Beiarn deltar med sine lokale matretter.
Denne videreføres av bL.a. Flyktningtjenesten og frivilige. Det er i
dag totalt 12 nasjonaliteter i Beiarn, inkludert arbeidsinnvandrere.
Damekafé/ dametreff. Arrangert annen hver onsdag, først og fremst
som et eget møtested for de kvinnelige flyktningene. Driver delvis
av seg selv, med hjelp fra frivilige og Flyktningtjenesten.
Miljøpunkter i bygda. Bolyst har sammen med noen private laget
Miljøpunkter, hvor gamle uthus/ butikk har vært malt og pusset litt
opp med tanke på at dette kan være små rasteplasser, treffpunkt i
bygda. Utgangspunktet er samfunnsdelens fokus på (Nisuell
triv
se b), hvor alle tar ansvaret for et hyggelig og ryddig
lokalsamfunn. Målsetningen er at dette prosjektet skal inspirere
andre private hus- og grunneiere til å gjøre det samme.
Grendemøter. Har ført til bedre fokus på sitt eget lokalmiljø, som
gjenoppstartet velforening, og samarbeid om pynting/ rydding i
nærområdet til
17. mai og til advent.
Metallnnsamling: Har ført til at lokalsamfunnet ryddet opp i
metall
skrap rundt sine egne eiendommer.
Vertskapskurs ble ikke gjennomført, da det var for få påmeldinger.

Vertskapskurs ble arrangert i felleskap for regionen i Salten etter
prosjektet.
Vurdering av

framdrift i forhold
ti opprinnelig .
plan.

Kommunen har i prosjektperioden vært helt uten erfaring i forhold ti å
arbeide med flyktninger, så her har det vært et tett samarbeid mellom
Bolyst og Flyktningtjenesten. Dette arbeidet har krevd mye ressurser,
men vært et helt nødvendig arbeid for å gi oss de gode erfaringer vi
trenger ti videre arbeid.

Oppnådde
resultater.
Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet hatt/ vil

Prosjektet har stort sett fulgt opprinnelig plan. Allkevel har ((veien
blitt tib) underveis. Der vi har sett at vi har lykkes, har vi arbeidet
videre, mens andre konkrete planer måtte legges på is. Noen prosjekter
har krevd mer erfaring omkring gjennomføring, og tas med inn i
videreføringen av Bolyst Gfr. siste punkt i skjema).
a) Helt lokal effekt. X
b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. (X)
c) Effekten kommer i hele fylket.

ha effekt?

d) Effekten kommer i eget og andre fylker.
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker ogl eller utenfor
Norge.

(Krss av)

f) Vet ikke/ ikke relevant.

Kort beskrivelse av Det har vært brukt flere arenaer for å få med innbyggerne ti å tenke
metodikk i
bolystarbeid. .Gjennom jobb, lagarbeid eller som privatpersoner.
prosjektet
Media ble benytet en del i oppstartsfasen og Klekkeriet ble
etablert
(max. 250 ord)
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som møtested.
Bolysti Beiarn har arbeidet ved å ha egen Facebook-gruppe, og har
derfra. profiert prosjektet og ideen bak bo
lyst. Gruppa hadde 877
medlemmer, også utenfor kommunes grenser.
Deltakelse på fagseminar/ begeistringsseminar. I tilegg har Bolyst hatt
en administrativ referanse/ arbeidsgruppe som har fulgt og evaluert
arbeidet underveis, samt lagt planer for videre arbeid.
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Det har også vært gjennomført grendemøter, møter med lag og
foreninger for å engasjere og arrangere.

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

Mye av gjennomføringen kan overføres ti andre kommuner, eller
deler av kommuner, som småsamfunn, grender og bygder. Noe har
også Bolystprosjektet i Beiarn lånt fra andre kommuner som har jobbet
med lignende Bolystprosjekt. Tiltak kan ikke alltid bli realisert i et
lokalsamfunn med tà ressurser, og ildsjeler ofte (~obber overtid)).

Erfaring tisier at man må finne anledninger for å tenke annerledes i
forhold ti ressursbruk, og da låner man gjerne fra andre vellykkede
tiltak. Ett eksempel er Elvelangs som ble etablert i en bykommune, og
som har tilpasningsmuligheter til andre småkommuner.
Det viktigste er at vi har få en del erfaring og satt en del tanker og
ideer i sving hos innbyggere, tilflytere og potensielle tilflytere, som
nå er i tenkeboksen. Tankevirksomhet som kan og skal

omsettes i

praksis når vi nå viderefører Bolystprosjektet over til Beiarn
Bygdeutvikling.

Ekstern

. . Begeistringsseminar.

kommunikasjon og

. Bruk av media (aviser, nettverk)

deltakelse på

. Bolystseminar.

samlinger med

. Fagseminar om flyktninger.

utgangspunkt i

prosjektet
Regnskap (satt opp

slik at det kan
sammenlignes med
budsjettpostene)
Hvilke
målsettinger i

Regnskap og revisjonsuttalelse er sendt som vedlegg.

a) Stabilsere eller øke befolkningen. X

krss ved svaret,

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser.
c) Opprettholde/ videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra ti
nyetableringer. X
d) økt innovasjon eller innovasjonsevne
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse ) for
målgruppen X

flere svar er mulig)

t) økt tigjengelighet (bedre veier, havner, andre transportiltak og

distrikts- og
regionalpolitikken
hører prosjektet
inn under? (Sett

bredbånd)
g) Styrke regionale sentra

h) A gjøre stedet/ kommunen/ området mer attaktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter? X
i) A
gjøre stedet/ kommunen/ området mer attraktivt som reisemål? X
j) økt synliggjøring og markedsføring av kommunen for alle

typer tilflytere. X

Gi en kòrt omtale
av hvordan
arbeidet er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt
(maks 250 ord)
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Dette prosjektet kunne gjerne vart i noen år tiL. Noe var mer

og gjenstår å fullføre. Andre tiltak ble ikke gjennomført på
grunn av ressursmangler.

tidkrevende

. Det var en plan om profiering av kommunen utad, både på

videregående skoler, høgskoler og universitet.
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. Det var også planer om egne stands, eget profieringsmateriell

og velkomstpakker til tilflytere. Dette ble ikke gjennomført.

· Påbegynt arbeid gjenstår, slik som våre bostedsomgivelser og
hvordan vi utad ønsker å presentere Beiarn. Her vil bL.a.

miljøstasjoner bli lagt inn som årlig rutine.
. Bolyst skulle gjerne involvert seg i profiering overfor

næringslivet, og dette er oppgaver som nå ligger ti
kommuneadministrasjonen. Kommunal boligbygging med
overgangsleilgheter/ utleieboliger, er lagt inn i arealplan og
avtale med utbygger er etablert. Teknisk sektor jobber allerede
med slike bolystrelaterte oppgaver.
. En annen erfaring er at møteplasser alltid må etableres for at

flyktningene og tilflytere skal få oppleve, samt bidra i
lokalsamfunnet. Det er bL.a. geografiske utfordringer som
tilsier at man ikke har de sosiale møteplassene i hverdagen.
Klekkeriet fungerer sådan som en møteplass for organiserte
sammenkomster.
. Det er fremdeles et stykke igjen med tanke på en ((naturlig))

integrering i lokalsamfunnet, men det er mange positive tiltak
som har ført til at flere har tatt vare på sine nye naboer.
Flyktningene har også vist glede over å bo her og når rapporten
er sendt, har kommunen bosatt 4 nye flyktninger.
. Den videre oppgaven, er å legge ti rette for arbeidsplasser,
spesielt for våre flyktninger og det vil være avhengig av stedets
ressurser fremover.

Beiarn kommune er et lokalsamfunn med rik historie i lag og
foreningsliv, men få er aktive. Bolyst ser for seg at en god del av
aktiviteter, kan de frivilige kunne videreføre. Bolystbegrepet bør være
et overordnet mål som skal engasjere lokalsamfunnet ti å bidra.
Utfordringen er at det offentlge må være planleggeren og driveren i
enhver lokal utviklingsprosess. Strategien videre er å få alle ti å gå i
samme retning, tenke framtid og utvikling.
Løsningen er heller ikke flest mulig foreninger, men å få frivilige lag
til å gå sammen som en større ressurs og bruke sitt arbeid i et større
nettverk. Vi ønsker at flere ser muligheter til å jobbe utenfor egne
lokallag og finne verdien i å involvere seg på andre arenaer. Bolyst har
sådan vært et erfaringsprosjekt for kommunen, for å se på hvilke
mekanismer som skal ti for at flere drar i samme retning og hva vi bør

endre på. .

Vi tror imidlertid at Bolystprosjektet på enkelte områder har åpnet
øynene for hvordan befolkningen ser på sitt eget lokalsamfunn,
kanskje med nye øyne, og at det ligger en bevisstgjøring der i forhold
til hvordanvi kan markedsføre kommunen som arbeidsplass og bosted
medfritidsmuligheter. Kommunen må fremdeles gå foran i
rollen som
samfunnsutvikler innen arbeid og bolig. I et bolystperspektiv må man
tenke helhet, uavhengig av sektorer. Når Bolyst er sluttført, begynner
videreføringen av urealiserte og nye idéer gjennom Beiarn
Bygdeutvikling. Et kommunalt titak som skal hjelpe frem nye
bolysttanker innenfor næringsetablering, aktiviteter, rekrttering og
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trivseL. Våre erfaringer tilsier at Bolyst ikke er et prosjekt, men en

varig arbeidsoppgave.

Moldjord. .4. ~ .~. 120 15
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Agot Eide

Janne Berntsen

