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Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den
forbindelse satt ned en arbeids/prosjektgruppe som kom med forslag til tiltak.
Samtidig er det jobbet det med sentrumsutvikling.
Tiltak er av planleggende art og av fysiske tiltak. Vinstra, Nord-Fron og regionen
er under store endringer ut fra bl.a pågående bygging av ny E6 utenfor sentrum.
Utvikling i handel og annen næring er nedadgående. Befolkningsutvikling over tid
har vært nedadgående. Kommunen ser det som nødvendig med en større satsing.
Innen idrett er det de siste årene investert mye i anlegg. Det er også investert i en
ungdomsklubb i umiddelbar nærhet til en av idrettsplassene.
Kommunen ser også viktigheten av arrangement og aktivitet utenfor de etablerte
idrettsarenaer. Kommunen ønsker å gi et mangfoldig aktivitetstilbud til alle
gjennom forskjellige møteplasser.

Kommune:
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Hvilke mål og
eventuelle delmål
har prosjektet hatt?

Nord-Fron kommune
Tettstedsutvikling «Vinstra som by»
Arne Sandbu, administrasjonssjef

Egil Tofte, virksomhetsleder
•
•
•
•
•

Markering av by-status – skape entusiasme og stolthet.
Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
Økt handel.
Flere nyetableringer.
Bredere og økt boligtilbud.

• Markering av by-status.
Hvilke
Gjennomført med stor årlig markering med stor deltakelse med
hovedaktiviteter og
bra tilbakemeldinger.
tiltak er gjennomført
• Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
i prosjektet?
Avholdt seminar med og for næringslivet både med fokus på
tettstedsutvikling og andre næringsrelaterte tema.
• Økt handel gjennom arrangement og møteplasser
Forbedrede forhold for arrangement i byen. Prosjektering og
investering skaper bedrede forhold og har økt tilstrømming til
arrangement og til Vinstra. Arrangement skaper gode
ringvirkninger for forretninger og frivillige organisasjoner.

Nye møteplasser øker også interesse i hverdagen og under
arrangement.
• Aktivitet for alle
Det er også laget arrangement og aktivitet for ungdom og
grupper som ligger noe utenfor det vanlige tilbud innenfor
idretten. Tilrettelegging og tilbud er viktig for en bredere
deltakelse.
Hvilke resultater er
oppnådd i
prosjektperioden?

I hvilken grad har
prosjektet nådd sine
mål? Sett ett kryss

Prosjektet har gjort det mulig å gjennomføre tiltak rettet mot økt
aktivitet, engasjement og stolthet for Vinstra. Mange av tiltakene har
vært som en start på noe som vil bli videreført. Foruten de konkrete
investeringer som er gjennomført, er det ikke så lett å måle effekten
direkte. Resultatet viser seg likevel gjennom det som er gjennomført og
i det som videreføres. Det er tilført mer midler inn i tiltakene, noe som
ikke ville kommet uten dette prosjektet som en oppstart.
Tilbakemeldingene etter arrangement og tiltak er gode. Et av tiltakene
var å få etablert en park midt i sentrum. Etter gjennomføring ser en
med glede at den er benyttet til flere forskjellige aktiviteter og møter,
både formelle aktiviteter og uformelle. Dette tolkes til at målet er nådd
i første omgang og at dette er viktig å følge opp fremover.
Vedlegger noen avisartikler som viser aktivitet. Vi er veldig fornøyd
med at byen blir brukt og at ny virksomhet åpnes som den ene
artikkelen viser.
X
X
-

Resultater og mål er i hovedsak realisert
Forventer resultater først innen to år fra nå
Forventer resultater først etter to år eller mer
Forventer ikke vesentlige resultater

Hvilke uventede
resultater har
prosjektet hatt
(positive og/eller
negative)?

I utgangspunktet skulle en del av prosjektet være i regi av idrettslaget.
De fikk ikke realisert dette i den ønskede form. Prosjektet ble derfor i
et bredere samarbeid med flere aktører, deriblant markedsforeningen.
Et bredere samarbeid har vært positivt og inspirert til større aktivitet på
flere sider enn først antatt.
På den andre siden har endringen i idrettslagets deltagelse medført en
mindre andel på de tiltak som der var tiltenkt. Kommunens styring og
innsats har blitt støtte enn tiltenkt med fare for mindre engasjement
utenom det offentlige. Dette er ikke målt, men antatt.

På hvilken måte har
prosjektresultatene
kommet
målgruppene til
nytte?

Målgruppene:
• Innbyggere
Stor deltagelse på byfest og møter. Økt engasjement og
stolthet for stedet. Ny park blir benyttet til treffpunkt og
forbedret tverrforbindelse for myke trafikanter.
• Hytteeiere/ Besøkende
Et bedre sentrum er forhåpentligvis til glede for besøkende da
også som møtepunkt mellom hyttebesøkende og innbyggere.
Hvordan målgruppen er nådd er vanskelig å konkludere på.
• Idrettslagets medlemmer
Frivillige organisasjoner er engasjert inn i aktivitetene.
Prosjektet har ikke spesifikt nådd frem til idrettslagene. De har

gode arenaer i kommunen ut fra annen satsning.
• Ungdomsklubbens deltakere
Ungdom generelt har fått et bedret tilbud. Prosjektet har gitt
ungdom mulighet til å uttale seg i planlegging og nye tilbud.
Hvor, geografisk,
har prosjektet hatt
sine resultat? (Kryss
av)

a) X Helt lokalt nedslagsfelt
b) X Egen kommune
c) X Effekten kommer innen flere kommuner i regionen.
Hovedsakelig for den som bor tett på Vinstra, men stolthet for
kommunen har også kommet frem. Vinstra’s aktivitet er også et
tilbud til hele kommunen og til nabokommunene.

Hvilke målsettinger
for distrikts- og
regionalpolitikken
kan prosjektet bidra
til? (Sett kryss ved
svaret, max tre kryss)

a) X Stabilisere eller øke befolkningen
b) X Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
c) X 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) X Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak
og bredbånd)
g) X Styrke regionale senter
h) X Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted
eller lokaliseringssted for bedrifter?
i) X Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som
reisemål?

Hvilke
arbeidsformer og
metodikk er brukt i
prosjektarbeidet?

For de ulike aktiviteter er det satt ned arbeidsgrupper med en blanding
av medlemmer fra kommune, næringsliv og noen private.
By-prosjekt hadde den største gruppen der også politikere var
involvert.

På hvilken måte har
kommunen/
prosjektet fått
ny/endret kunnskap
om lokalt utviklingsarbeid som følge av
prosjektet?

Prosjektet (ene) har ikke evaluert sitt arbeid med tanke på
utviklingsarbeid eller form. Generelt kan sies at en har lært at det er en
utfordring med god nok forankring og informasjon. Gjennom mye
informasjon og forskjellig kommunikasjon er det vanskelig å relatere
resultatene til et enkelt prosjekt.
Bolyst-prosjektet har i realiteten bestått av flere tiltak og prosjekter. En
sterkere kommunikasjon på fellesnevnere i prosjekteten kunne med
fordel vært gjort.

Det har vært flere interne samlinger/møter i forbindelse med
Deltakelse på
prosjektene, da også i form av studieturer. Det er ikke vært arrangert
samlinger med
spesifikke prosjektkurs.
utgangspunkt i
prosjektet og ekstern
kommunikasjon
Lokal presse er benyttet for å lage artikler om tiltak innen prosjektet.
Det er også laget egne grupper på Facebook og egne informasjonssider
på kommunens hjemmeside.

Hva har
forankringen betydd
for resultatene?

Hva har
bolysttilskuddet
betydd for
prosjektet?

Forankring i kommunestyret har vært av betydning for bevilgninger til
tiltak. Spesielt By-prosjektet har blitt rapportert, kommentert og
korrigert med politisk forankring.
Forankring i andre organisasjoner enn kommunen skulle vært bedre.
Noe bedre oppfølging underveis har vært ønskelig.
-

-

Mye av prosjektet og flere av tiltakene ville ikke vært
gjennomført uten dette prosjektet.
En del av tiltakene ville nok blitt gjennomført uansett, men
kanskje i en mindre skala. Det er vanskelig å fastslå dette
eksakt, men helheten i finansiering er en ting – det store
engasjementet kunne vært mindre uten fokuset fra prosjektet.
Fremdriften på tiltakene henger mye sammen med entusiasme,
noe vi håper på prosjektet har bidratt til.
Prosjektet har gitt mulighet til studietur og besøk av konsulent.
Dette har gitt økt kompetanse for prosjektet.

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

Utvikling av Byen Vinstra går videre med nye prosjekt.
Et eget prosjekt benevnt «Campus Vinstra» er startet. Dette har fokus
på nabo-området til den videregående skolen inkludert kommunal
idrettshall, tomme bygg som skal fylles og et fint uteområde.
Det startes også et prosjekt for å se på hele tettstedet nært det nye
krysset ved nybygget E6 forbi Vinstra. Sammen med fylket og
næringslivet vil kommunen søke et ATP-prosjekt. Første samling for å
se på muligheter er datofestet til 9/12-15.
Gjennom arbeid med kommuneplan og reguleringsplaner for Vinstra
sentrum vil mye av grunnlaget fra prosjektet «Byen Vinstra» benyttes
og videre-bearbeides.

Overføringsverdi /
hva kan andre lære
av deres prosjekt?

Kommunen har tidligere hatt et godt samarbeid med nabokommunen i
å bygge gode regionale idrettsanlegg. Det har vært interesse for dette i
andre deler av landet og kommunal representant har foredratt om dette
for andre fylker.
Vinstra er gjennom en stor endring med at E6 legges om og utenfor
dagens sentrum. Bolystprosjektet har vært mye knyttet til det som har
skjedd i denne prosessen. Hvordan kommunen har behandlet en slik
situasjon kan være av interesse også for andre, både med planer,
prosesser og samarbeidsformer.

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

Vedlegges som egen fil.
Oppsettet viser
• Budsjett hentet fra søknaden
• Brutto førte kostnader fordelt iht budsjett
• Prosjekt ex. investeringer der direkte investeringer her tatt ut
av brutto-kostnad.
• Finansiering der det er ført tilsagn om tilskudd fra Bolystprosjektet uten at dette ennå er fullt ut mottatt. Kommunal
finansiering er differansen mellom kostnad og annen
finansiering.

Oversikt over alle billag vedlegges også. Angitt linje viser til føring:
1. By-fest
2. By-gruppe
3. Arrangementsarena
4. Sentrumspark
5. Ungdomsarbeid
6-9 Finansiering
Blank er investering.
Revisorbekreftelse legges også ved.

