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Frist: 24. april 

Sendes til: postmottak@kmd.dep.no  

 

 

Årlig rapport BOLYST 

Til: KMD 

Fra: Bygdemellom, Tinn kommune 

Dato: 23.04.14 

  

  

 

Kommune: Tinn kommune 
 

Prosjektnavn: 

   

Prosjektleder: 

 

Jenny Fossum Grønn 

Leder i 

styringsgruppen: 
Steinar Ulla, Rjukan Næringsutvikling 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 
Lene Hennum 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Prosjektmål:  

1. I løpet av prosjektperioden skal det skapes 5 varige aktiviteter for ungdom 
i bygdene. Prosjektet skal bidra til identitetsskapende tiltak, herunder 
styrking og utvikling av allerede eksisterende tilbud.  
Måloppnåelse: Bygdemellom har bl.a. bidratt til å tilrettelegge for 
skiaktiviteter i bygdene, videreført arbeidet med Tinnmålet gjennom 
dialektkonkurranse og planlegging av utstilling, vært pådriver for at badet i 
Atrå skal gjenåpne. Videre har vi etablert kontakt med skolene i bygdene for 
å invitere til medvirkning/innspill fra elevene til bl.a. sentrumsplan for Atrå, 
vi vil ha et idéverksted for alle bygdene ifbm boligseminaret vi skal ha 28. 
april, og det planlegges en idédugnad i mai 2014 der både unge og eldre skal 
få komme med forslag til aktivitetstilbud hovedsaklig langs den planlagte 
gang- og sykkeltraséen mellom Austbygde og Atrå. Gjennom de ovenfor 
nevnte aktivitetene og tiltakene mener vi at vi er på vei til å nå dette målet.  

 
2. Etter endt prosjektperiode skal det i hver av bygdene Atrå, Austbygde og 
Hovin være planlagt og tilrettelagt for gjennomgangsbolig og/eller 
boligtomter.  
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Måloppnåelse: Bygdemellom har valgt å ta tak i dette ved å arrangere et 
seminar om boligutvikling i bygdene mandag 28. april. Seminaret arrangeres 
i samarbeid med planavdelingen i Tinn kommune og Telemark 
fylkeskommune. Gjennom seminaret ønsker vi å sette fokus på utfordringer 
og muligheter i bygdene i Tinn når det gjelder satsing på boliger, få opp 
aktuelle problemstillinger, inspirere til gode løsninger og få opp interessen 
for boligutvikling både blant politikere, utbyggere, grunneiere og 
privatpersoner. Det er påmeldte deltakere både fra Tinn, Notodden, 
Fyresdal og Kongsberg.   

 
3. Prosjektet skal ferdigstille utredningen av gang og sykkelstier langs 
Tinnsjøen og ha etablert samarbeid med de andre aktørene både i Telemark 
fylke og nasjonalt.   
Måloppnåelse: Bygdemellom har våren 2014 engasjert Feste Landskap til å 
lage en prosjektskisse for en gang- og sykkeltrasé mellom bygdene Atrå og 
Austbygde. I tillegg har Bygdemellom tatt initiativ til flere møter med både 
nasjonale, regionale og lokale aktører innen sykkelturisme for å løfte 
sykkelturismen i Tinn og omkringliggende områder, bl.a. gjennom sykkelruta 
«Hardangervidda rundt» og merking av regionale sykkeltraséer som vil 
kunne knyttes til de nasjonale sykkelrutene.  
  

  
Kart over området der Feste Landskap ser på muligheter for gang- og sykkelvei. 

 
4. Prosjektet skal i samarbeid med andre aktører legge til rette for mer 
trafikk på Tinnsjøen og for utvikling av en ny båthavn.  
Måloppnåelse: Bygdemellom har innledet samarbeid med den nyetablerte 
båthavna på Sjøtveit i Austbygda om ulike tiltak for å tilrettelegge for økt 
småbåttrafikk på Tinnsjøen. Vi ser nå på mulighetene for å få bygget en 
flytebrygge i Atrå. 

 
5. Prosjektet skal inkludere innvandrere i alle tiltakene for barn og unge, 
bl.a. gjennom samarbeid med Mandheimen statlige asylmottak. 
Måloppnåelse: Alle aktiviteter i regi av Bygdemellom er åpne for alle, og 
invitasjonene går bredt ut. Samtidig er engasjementet for 
prosjektaktivitetene størst blant folk som bor i bygdene, og det er jo disse 
som også er primær målgruppe for prosjektet. Det er mange med 
internasjonal bakgrunn som bor i bygdene, men prosjektet har nådd få 
asylsøkere, da asylmottaket ligger på Rjukan. Men prosjektet vil i den 
kommende perioden likevel ha et spesielt fokus på inkludering av unge 
asylsøkere i alle tiltak spesielt rettet mot barn og unge.   
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6. Prosjektet skal styrke unge uføre slik at det blir minst 5 % færre uføre i 
målgruppen «personer under 40 år».  
Måloppnåelse: Gjennom diverse folkehelsetiltak som arbeidet med gang- og 
sykkelveier, tilrettelegging av turområder, skilting og merking, 
skiaktivitetsdager, busstilbud til skianlegg, bygdedagen «Bygdenes 
mesterlag» osv bidrar prosjektet i positiv retning når det gjelder folkehelse 
og det å få unge mennesker i aktivitet.  

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Målgrupper:  

-Barn og unge/unge voksne generelt i bygdene  

-Tilflyttere  

-Barn og unge innvandrere  

-Unge og gamle boligsøkere  

-Unge som er i faresone for å bli uføre  

-Turister og hyttefolk 
 

      
                                                                                                            Bygdenes mesterlag 2013 
Vi opplever at prosjektet når fram til de nevnte målgruppene, noen i større 
og noen i mindre grad. Gjennom de fire utviklingslagene i Hovin, 
Tessungdalen, Atrå og Austbygde, som alle er representert i 
styringsgruppen, når vi fram til deres medlemmer i alle aldre, inkludert 
hyttefolk. Aktivitetsdagen «Bygdenes mesterlag» samlet i 2013 nesten 100 
deltakere fra 3 til 60 år, vi har etablerte kontakt med skolene, har 
ungdomsrepresentanter i styringsgruppa, og, i forbindelse med det 
kommende boligseminaret 28. april, har vi forsøkt å nå både unge og gamle 
boligsøkere. Alle aktivitetene vi arbeider med, som gang- og sykkelvei, 
skilting og merking av turstier og tilrettelegging for aktiviteter på Tinnsjøen, 
vil komme også turister og hyttefolk til gode, og høsten 2013 stilte 
Bygdemellom opp på et informasjonsmøte i regi av VisitRjukan rettet 
spesielt mot hyttefolk. Som nevnt ovenfor, har prosjektet en utfordring med 
å nå fram spesielt til unge asylsøkere, noe vi ønsker å løfte fram spesielt i 
tiden framover. 
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Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Konkrete tiltak/aktiviteter: Bygdemellom har  

- igangsatt utredning av gang- og sykkelvei mellom Atrå og 
Austbygde 

- fått på plass gratis tilbud om skibuss for ungdom til lokalt skianlegg 
vintrene 2013 og 2014 

- støttet opp om gjennomføringen av skiaktivitetsdag for alle 
skilagene i bygdene i mars 2014 

- stått for et felles bygdeidrettsarrangement i juni 2013 i samarbeid 
med idrettslagene og speideren. Vil arrangeres igjen 24. mai i år. 

 
                                                                                          Bygdenes mesterlag 2013 

- tatt initiativ til samarbeid om fokus på sykkelturisme i Tinn og Vinje 

- i samarbeid med planavdelingen i Tinn kommune og Telemark 
fylkeskommune tatt initiativ til et seminar om boligutvikling i 
bygdene i Tinn 28. april 2014 

- hentet opp igjen skisse til prøvebolig i Hovin og vil se på 
mulighetene for realisering av prosjektet  

- på vegne av idrettslag og utviklingslag søkt om midler fra Nasjonalt 
merkeprosjekt til skilting og merking av turstiområder 

- inngått samarbeid med Sjøtveit Båthavn om etablering av en brygge 
i Atrå 

- etablert en arbeidsgruppe som skal se på mulige broforbindelser i 
turområdene Øyan i Austbygda og Sandven i Atrå 

- inngått samarbeid med Sigurdsrud Grannelag om et historisk hefte 
om bryggene rundt Tinnsjøen 

- videreført arbeidet med fokus på Tinnmålet i form av en 
dialektkonkurranse og planlegging av en utstilling 

- hatt syv styringsgruppemøter, møter med diverse lokale aktører og 
kommunen, har opprettet egen hjemmeside 
http://www.bygdemellom.no , facebookside 
https://www.facebook.com/Bygdemellom  og sendt ut nyhetsbrev. 
 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

a) Følger opprinnelig plan X 

b) Forsinket pga.  

c) Det er foretatt følgende justering 

http://www.bygdemellom.no/
https://www.facebook.com/Bygdemellom
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Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

a) Helt lokal effekt  

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen  

c) Effekten kommer i hele fylket  

d) Effekten kommer i eget og andre fylkerX 

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) 

 

 

Bygdemellom skal først og fremst bistå de fire utviklingslagene i Atrå, 
Austbygde, Hovin og Tessungdalen med å komme videre i sitt arbeid. I 
styringsgruppa er derfor alle utviklingslagene representert og skal komme 
med føringer på hva prosjektet skal fokusere på. Utviklingslagene har også 
bidratt i selve utformingen av prosjektet og er representert i ulike 
arbeidsgrupper. I tillegg til utviklingslagene er Ungdomsrådet, 
Næringsavdelingen, Planavdelingen, Kulturkontoret og politikere fra bl.a. 
samfunns- og miljøutvalget og veikomitéen representert i styringsgruppa og 
/eller arbeidsgrupper slik at prosjektet har solid forankring i kommunen og i 
alle lag av befolkningen. Prosjektleder har kontorplass på landbrukskontoret 
i kommunen, der det også sitter representanter for fylkesmannen, Norsk 
landbruksrådgiving m.fl. Prosjektleder har med andre ord et stort faglig 
nettverk i umiddelbar nærhet å spille på. Prosjektansvarlig i kommunen har 
også kontorplass samme sted, noe som gjør kommunikasjonen innad i 
prosjektet svært god. I tillegg til de fire utviklingslagene har Bygdemellom 
etablert samarbeid med idrettslagene i bygdene, speideren, Sjøtveit 
Båthavn, arbeidsgruppa for Tinnmålet, Sigurdsrud grannelag, VisitRjukan og 
reiselivsrådgiveren i kommunen, stiftelsen Nasjonal sykkelturisme, div 
turistbedrifter m.fl. 
 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Utgangspunktet for prosjektet er sammenslåingen av tre bygdeskoler til én 
større sentralskole i 2010 og hva dette skaper av behov for tilrettelegging av 
aktivitetstilbud, arbeid med stedsidentitet og kommunikasjon mellom 
bygdene. Tiltakene vi har gått i gang med kan ha overføringsverdi til andre 
småsteder med liknende utfordringer når det gjelder skolenedleggelse. Også 
på boligområdet har vi felles utfordringer med andre lokalsamfunn, og vi har 
derfor åpnet opp for deltakelse fra andre steder enn Tinn på seminaret om 
boligutvikling i distriktene 28. april. I samarbeid med andre aktører ser vi på 
muligheten for utvikling av sykkelturisme i Tinn, og på dette området kan 
ulike tiltak i Tinn ha stor overføringsverdi til andre fjellkommuner.    
 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 
 
I tillegg til egeninitierte møter har Bygdemellom deltatt på: 
- Miniseminar i regi av Rjukan Næringsutvikling, Rjukan mars 2013  
- Stedsutviklingskonferanse i regi av T-fk, Bø/Drangedal sept 2013 
- Seminaret «Stedsinnovasjon som attraksjonskraft» i regi av 
Telemarksforskning, Skien nov 2013 
- Prosjektledersamling i Ulefoss, des 2013 
- Temadag om universell utforming av turveier i regi av Fylkesmannen i 
Telemark, Notodden mars 2014 
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Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

 

Hovedposter NOK Utgifter per 
31.03.14 
(omtrentlige 
tall) 

Finansiering NOK 

Gang- og sykkelstier 
og Tinnsjøen 

950 000 

 

 

3 500  Kommunal-  
og 
moderniserings- 
departementet 

800 000 

Ungdom: 250 000 

 

 

46 000 Tinn  
kommune 

800 000  

Boliger/stedsutvikling: 200 000 

 

 

  Telemark 
fylkes- 
kommune 

800 000  

Prosjektledelse: 1000 000 

 

 

481 000* 

SUM 2400 000 530 500  2400 000 

 
*Inkl. lønn prosjektleder, møter og honorar styringsgruppe, deltakelse seminarer, 
innkjøp av utstyr og materiell, hjemmeside, bilder, logo, telefon, kopiering mm. 
Omfatter også prosjektleders arbeidsinnsats innenfor de ulike hovedaktivitetene.  

 

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  

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

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 
breibånd) X 

g) Styrke regionale sentra X 

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? X 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Bygdemellom er et samarbeidsprosjekt først og fremst mellom de fire 
bygdeutviklingslagene i Tinn, og aktivitetene i Bygdemellom er godt 
forankret i utviklingslagenes handlingsplaner. Etter endt prosjektperiode vil 
utviklingslagene sammen og hver for seg, og også i samarbeid med andre lag 
og foreninger som f.eks. idrettslag, arbeide videre med de ulike 
delprosjektene. Gjennom Bygdemellom vil samarbeidet være godt i gang, og 
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de vil ha fått tett kontakt og kunnskap om hverandres arbeidsmåter og 
interessefelt. En viktig premiss for prosjektet er også at ungdom er involvert, 
både i styringsgruppe og arbeidsgrupper, og at denne gruppen dermed føler 
eierskap til og har forutsetning for å bringe delprosjektene videre.  
 
På flere områder er målsettingen at man i løpet av prosjektperioden skal ha 
planverket på plass, bl.a. når det gjelder muligheter for boligbygging og 
etablering av gang- og sykkelstier. En videreføring av prosjektet vil være å gå 
i gang med den konkrete gjennomføringen av disse. Det vil være en oppgave 
for utviklingslagene i nært samarbeid med kommunen og statlige etater. 
    
Når det gjelder arbeidet med sykkeltraséer spesielt, vil man innenfor 
rammene av Bygdemellom starte prosessen innenfor Tinn kommune og 
etter hvert utvide sykkelrutene mot nabokommuner og regioner. Målet er 
at sykkelrutene i Tinn skal bli del av et større sykkelrutenett som binder 
kommunene rundt Hardangervidda sammen. I forbindelse med dette 
arbeidet er flere sentrale aktører involvert, og med dette vil man sikre en 
videreføring av prosjektet også på regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Styringsgruppa er opptatt av hvordan de ulike delprosjektene skal drives 
videre etter endt prosjektperiode og diskuterer hvorvidt Bygdemellom skal 
være pådriver for at det opprettes en stilling i kommunen som kan ha det 
koordinerende ansvaret for ulike prosjekter både i bygdene og på Rjukan.  

 

 


