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Kommune: Nord-Fron kommune 

Prosjektnavn: Tettstedsutvikling «Vinstra som by» 

Prosjektleder: 

 

Administrasjonssjef Arne Sandbu 

Leder i 

styringsgruppen: 

 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Dag- Arne Henriksen 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

• Markering av by-status med stor fest sommeren 2013. 

Gjennomført. 
• Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser. 

Avholdt seminar med og for næringslivet 

• Økt handel 

Økt på aktivitetsdager, ikke målt direkte 

• Flere nyetableringer. 

Ikke målt 
• Bredere og økt boligtilbud. 

Ikke gjennomført spesifikt 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

• Innbyggere 

Stor deltagelse på byfesten og næringslivsseminar 

• Hytteeiere 

Involvering av hytteeiere i utforming av Vinstra 
• Besøkende 

Kommunalt tilskudd for å ha turistbyrå 

• Idrettslagets medlemmer 

Idrettslaget har annonsert etter prosjektmedarbeider, men uten 
kvalifisert søker i 2013. 

• Ungdomsklubbens deltakere 

Ungdomsrepresentanter var involver ti By-prosjektet 

• Andre 

Ikke spesifikt så langt. 
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Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Økt fokus på Vinstra som by med stort engasjement mot 
tettstedsutviklingsprosjekt med mål om ny reguleringsplan for sentrum. 

Mye omtale og engasjement for VINSTRA BY. Punkter fra 
arbeidsgruppen brukes videre i kommunal saksbehandling, da spesielt 

mht valg i reguleringsplaner og bevilgninger. 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) «By-utvikling Vinstra» er i fremdrift, med noe forsinkelse ift 
opprinnelig plan. Dette skyldes mest at flom-2013 har krevd noe 

annet fokus. 

b) «Ungdom med raushet og takhøyde» forsinket pga manglende 
ressurs. 

c) Justeringer er foretatt ut fra a) og b) 

 

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 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Egen arbeidsgruppe for «Vinstra By» har jobbet frem en rapport som 
benyttes i videre arbeid. 

Det er avholdt åpne idemøter og seminarer for opplysning og innspill til 
utvikling av tettstedet med ønskede bokvaliteter. Det er benyttet 

konsulenthjelp sammen med egen kompetanse inn i prosjektene, for 
utforming og prosjektbeskrivelse. 

Det er avholdt møter med idrettslaget for å få i gang deres del av 
prosjektet. 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Etter endt gjennomføring bør andre mindre tettsteder og byer kunne 
benytte ideer og erfaringer. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Deltakelse på samlinger i forbindelse med prosjektet? 

- Næringslivsseminar og folkemøte i egen kommune. 

- Byutviklingsseminar på Lillehammer i fylkesregi. 

- Næringsutviklingsforeningsmøte i Stavanger 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

BUDSJETT - REGNSKAP B2013 R2013

By-fest 600 000 800 408
By-gruppe prosjekt/seminar 100 000 73 947
Kåja arrangementsarena 0 0
Sentrumspark 3 600 000 530 388
Ungdom med raushet og takhøgde 400 000 0

Sum kostnad 4 700 000 1 404 743  

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer X 



kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

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 

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 omtale 

av hvordan 

arbeidet er tenkt 

videreført etter 

prosjektets slutt 
(maks 250 ord) 

Vinstra og Nord-Fron vil være i evig utvikling med sentrumstiltak og 

aktivitet for innbyggere og besøkende. Prosess med regulering vil 
følges opp med spesifikke tiltak. Det vil satses videre på jevnlige møter 

med næringsliv, investorer og befolkningen for å få til den ønskede 

utvikling. De frivillige/ideelle organisasjoner er en veldig viktig del av 
utviklingen, da spesielt med tanke på positiv oppvekst og større 

arrangement. 

 

 


