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Sluttrapport BOLYST 

Til: KMD 

Fra: Rindal kommune v/ Sivert Dombu 

Dato: 23.11.2015 

  

  

 

Kommune: Rindal 

Prosjektnavn: «Tid til å leve» i Rindal 

Prosjektleder: 

 

Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu 

Leder i 

styringsgruppen: 

Ordfører Ola T Heggem 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Fram til juni 2015 var det Ingerd Husøy Høknes, Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

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? 

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  

Vårt opplegg for omfattende boligbygging etter «Hamarøymodellen» 

lyktes ikke i første omgang, men vi forsøker nå andre løsninger. 
Lokalsamfunnsarbeidet «Tid til å leve» er videreført på mange ulike 

måter og vil også fortsette etter prosjektperioden. Tiltak for integrering 

av flyktninger er løfta opp etter første bosetting nå i 2015 og vil gå 
videre i åra framover. 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Søknaden nevner svært mange målgrupper. Vi har nådd mange av 
dem, men har vært nødt til å snevre inn arbeidet noe og bl.a. prioritere 

ned hyttefolk og andre målgrupper som holder til utenfor bygda. 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Ny reguleringsplan for hele Rindal sentrum ble endelig vedtatt våren 
2015. Denne har vært viktig for å sikre tomter til videre boligbygging, 

bl.a ved utlegging av det nye feltet Seljebrekka med innpå 30 tomter. 

Feltet blir trolig opparbeidd i 2016. Boligarbeidet førte også via en 
lokal «boligdag» fram til utlysing av anbud for bygging av 12 nye 

utleieenheter etter «Hamarøymodellen». Prisen viste seg dessverre å bli 

for høy til at bygging kunne gjennomføres med flyktninger som 

fremste målgruppe. Nå bygger kommunen to egne enheter på vanlig 
måte. I tillegg er det nylig lyst ut anbudskonkurranse om langsiktige 

avtaler der kommunen leier boliger i eksisterende bygninger for videre 
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framleie.  Tiltaket med formidling av boliger i bygda har i stor grad 

blitt et spørsmål om å skaffe husrom til flyktninger i regi av 

kommunen. 

Omdømmearbeidet «Tid til å leve» er i perioden videreført på mange 

arenaer. «Magasinet» som tidligere ble gitt ut på papir to ganger i året, 
er flytta over til egne sider på nettet, og det publiseres nå jevnlig nye 

saker der. Det er gjennomført tiltak på ungdomsskolen, ved skimuseet, 

sammen med Rindal IL og sammen med MOT-ungdom. 
Optimistkonferansen ble arrangert igjen både i 2014 og 2015, med ca 

200 deltakere hvert år. En dag i påska hvert år er det holdt et lokalt 

treff for rindalinger, folk som er heime på ferie og hyttefolk. Et 

utviklingsarbeid sammen med lokale serveringssteder pågår nå og har 
ført til at nesten alle nylig har søkt om midler til videre utvikling fra 

kommunens næringsfond.  

Alle tre åra 2013-15 er det brukt betydelige midler til å tilby kortvarig 
sommerjobb for ungdom i alderen 16-19 år, primært i 

kommuneorganisasjonen, men også delvis hos private arbeidsgivere. 
Dette tiltaket er ikke eksplisitt omtalt i søknaden, men er nært beslekta 

med tiltak for ungdomsskolen, ungdomsrådet og idrettslaget. I 

søknaden er målet formulert slik: «å utvikle positive holdninger til 
bygda blant barn og unge». Samla kostnader for 2013-15 har vært ca 

843.000 kroner for dette tiltaket, og en andel på 100.000 kroner av 

dette tas derfor med i sluttregnskapet her.  

Integrering av innvandrere rettes nå inn mot nylig bosatte flyktninger i 

et samarbeid med den lokale frivilligsentralen, som har engasjert en 
ansatt på deltid til dette arbeidet. Et hotell i bygda er i disse dager svært 

aktuelt for akuttinnkvartering av asylsøkere. Vi ber i sluttregnskapet 

om å få godkjent et restbeløp til frivilligsentralen for arbeid som er i 

gang, men ikke blir helt fullført før i 2016. Det er påløpt lønnsutgifter 
med 34.637 kroner, mens arbeidsutvalget for prosjektet har innvilget ei 

samla ramme på 100.000 kroner til dette tiltaket. 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

Det tok lengre tid å forankre de ulike delene av arbeidet enn 
opprinnelig forutsatt, så en større del av arbeidet enn opprinnelig 

planlagt har falt på 2015.  

Vi har vært nødt til å redusere på bredden i prosjektet og har tonet ned 

det som er knytta til videregående skole, ungdom i høyere utdanning, 
arbeidsinnvandring (unntatt flyktninger) og hyttefolk. 

Så seint som 23.11.2015 er vi fra KMD gjort kjent med at det er mulig 
å søke om forlenget frist for sluttføring til 2016. Vi sender likevel 

sluttrapport nå. Dersom KMD ikke finner å kunne utbetale hele 

tilskuddet på grunnlag av dokumentasjonen her, ønsker vi forlenget 
frist. 

 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

a) Helt lokal effekt  X 

b) Effekten kommer innen flere kommune 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 

 Kommunens prosjektleder, andre ansatte i kommuneorganisasjonen og 



Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 
(max 250 ord) 

 

 

ei bredt sammensatt styringsgruppe har tatt for seg oppgave etter 

oppgave. Det lokale firmaet Trollheimen Næringssørvis AS har utført 

en god del praktiske tjenester etter avtale, men opphørte høsten 2014. 
Etterpå har vi kjøpt tjenester fra andre. På flere områder har vi 

involvert lokale bedrifter, lag, foreninger, skole, ungdomsråd, museum, 

frivilligsentral mv. Informasjonsarbeidet er i stor grad kanalisert 

gjennom kommunens nettsider og gjennom ei oppdatert løsning for 
lokalsamfunnssidene «Tid til å leve». 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Dersom vi hadde lykkes med det omfattende boligarbeidet etter 
Hamarøymodellen, hadde det hatt betydelig overføringsverdi til andre 

kommuner, ettersom knapt noen kommune i Midt-Norge har gjort noe 

tilsvarende så langt. Arbeidet med integrering av flyktninger er i en 
tidlig fase, men kan komme til å få overføringsverdi. 

Optimistkonferansen er populær i nærområdet og kan ha en viss 

overføringsverdi. Det samme gjelder omfattende satsing på å tilby 
sommerjobb for ungdom. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Tre personer deltok i 2013-14 på fylkeskommunens omfattende kurs i 

prosessledelse. Videre har vi deltatt på ulike bolyst-samlinger i 
fylkeskommunens regi. 

  

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Et sammendrag av regnskapet med revisors merknader er vedlagt.  

Samla budsjett for eget arbeid for alle tre åra var 250.000 kroner.  

Det er ikke ført timelister, men arbeidsinnsatsen i perioden 

overstiger etter vår beste vurdering langt det budsjetterte beløpet. 

Det har særlig vært mye arbeid med reguleringsplan og 

boligutvikling. Vi tillater oss derfor å sette denne posten opp med 

50.000 til totalt 300.000 kroner i regnskapet.  

Plansjef Sivert Dombu har hatt hovedansvaret for arbeidet med 

prosjektet, men flere andre har også vært betydelig involvert.  

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 vil bli videreført under 
ledelse av kommunen, i samarbeid med øvrige aktører i og utenfor 

bygda - fortsatt under mottoet «Tid til å leve». 

Kommunen har vedtatt å bosette 30 flyktninger i perioden 2014-16, og 
arbeidet med integrering vil fortsette for fullt. Det vil være et stort 

behov for boliger, særlig for å bosette flyktninger. Det vil fortsatt være 



krevende økonomisk å forsvare bygging av ny boligmasse til denne 

gruppa. Kommunen vil måtte ha ei ledende rolle i videre arbeid med å 

finne fram til andre løsninger, helst i omfattende samarbeid med 
private aktører i det lokale boligmarkedet. 

 

 


