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Mål og eventuelle
delmål med
prosjektet. I
hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet
på vei til å nå sine
mål?
Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?
Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak
Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan

Ingerd Husøy Høknes, Møre og Romsdal fylkeskommune
a) Styringsgruppe X
b) Forankring i befolkningen X
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X
1. Skape nye boløsninger og boligtilbud for ungdom, etablerere og
tilflyttere
2. Videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet, for å fremme
tilflytting og bosetting
3. Venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i
åra framover
Vi har kommet godt i gang med de to første måla, kortere med det
tredje.
Søknaden nevner svært mange målgrupper. Det er fortsatt tidlig i
prosjektperioden, og vi har så langt vært lite i inngrep med utenbygds
målgrupper.
Boligarbeidet får fart nå fra våren 2014, med en særskilt lokal
«boligdag» og ønske om bygging av utleieboliger i 2015.
Omdømmearbeidet «Tid til å leve» er videreført på mange arenaer.
Vi følger planen, men er litt forsinket fordi det har tatt lengre tid å
forankre de ulike delene av arbeidet. Reguleringsplan utarbeides i
2014, ikke i 2013 slik det var omsøkt.
Vi ønsker å foreta følgende justering: bredden i prosjektet er svært stor,
og vi vil tone ned noen av oppgavene fra søknaden; det som er knytta
til videregående skole, ungdom i høyere utdanning, hyttefolk og lokale
serveringssteder. Tiltak knytta til innvandring vil bli løfta opp dersom
kommunen våren 2014 sier ja til å bosette flyktninger.

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

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

a)
b)
c)
d)
e)

Helt lokal effekt X
Effekten kommer innen flere kommune i regionen.
Effekten kommer i hele fylket
Effekten kommer i eget og andre fylker
Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor
Norge
f) Vet ikke/ikke relevant

Kommunens prosjektleder, andre ansatte i kommuneorganisasjonen og
ei bredt sammensatt styringsgruppe tar for seg oppgave etter oppgave.
Det lokale firmaet Trollheimen Næringssørvis AS utfører en god del
praktiske tjenester etter avtale. På flere områder involveres lokale
bedrifter, lag, foreninger, skole, ungdomsråd, museum mv.
Informasjonsarbeidet er i stor grad kanalisert gjennom kommunens
nettsider og ved utgivelse av «Magasinet», som sendes til alle
innbyggere og hyttefolk. Fra 2014 er det aktuelt å gå over fra papir til
nett.
Det er for tidlig å si noe bestemt om det. Dersom vi lykkes med
boligarbeidet og tiltak knytta til innvandring, kan det ha
overføringsverdi. Vi er sjøl avhengige av å hente inspirasjon hos andre.

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
Tre personer har deltatt på fylkeskommunens omfattende kurs i
prosessledelse. Videre har vi deltatt på flere bolyst-samlinger i
fylkeskommuneregi og på samling med nabokommunene Sunndal og
Surnadal.

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

Vi kan dessverre ikke presentere noe oppdatert fullstendig regnskap for
medgåtte midler. Både for eget arbeid og for eksterne tjenester til
omdømmearbeidet må det til en mer detaljert gjennomgang for å skille
ut hvilke deler av bokførte beløp på andre poster som kan henføres til
Bolyst. Vi vil komme tilbake til dette neste gang vi ber om utbetaling.
På grunn av forsinka framdrift er forbruket i 2013 betydelig lavere enn
omsøkt for dette året, men vi regner med at det vil jevne seg ut i 2014
og 2015.

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
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og
formalkompetanse) for målgruppen
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og
breibånd)
g) Styrke regionale sentra X (kommunesenteret)
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter? X
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?

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

Både bolig-, omdømme- og innvandrerarbeidet bør videreføres under
ledelse av kommunen, i samarbeid med øvrige aktører i og utenfor
bygda - fortsatt under mottoet «Tid til å leve».

