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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?

Prosjektet skal bidra til tilvekst av kompetanse til
Lofotens arbeidsliv, og hadde et mål om 3-4 bedrifter
som var interessert i å være med i et pilotår. Her har vi
greid å fått med 8 lokale bedrifter i en rekrutteringsfase
i traineeprosjektet, og vi anslår at 4-5 bedrifter vil ta
opp traineekandidater.

Trine Grytøyr
a) X Styringsgruppe
b) X Forankring i befolkningen
c) C Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt

Vi hadde et kvantitativt mål om at vi skulle komme i
kontakt med 4-5 ungdom som ønsker å flytte til
Lofoten. Via hjemmesiden har vi oppnådd dette målet
med god margin, og den største utfordringen er å følge
opp alle som ønsker å flytte til Lofoten. Tidsvis har det
kommet inn 4-5 kontakter per dag. Derfor har vi satt
dette arbeidet på vent mens vi ser på hvordan vi kan
lage et system som kan ivareta en så stor andel av
henvendelser.
Vi har et mål om at minst to av tiltakene i
ungdomsprosjektet skal videreføres. Dette arbeides det
med, og vi regner å rapportere mer konkret på dette
neste år.

Vi har også en målsetning om å skape kontakt mellom
prosjekter som arbeider med de samme målsetninger. I
utgangspunktet begynte vi å arbeide med andre som
arbeidet innenfor oppvekst, men det viste seg fort at
det var utfordrende da disse ofte var ansatt i små
stillingsbrøker og det var stor gjennomtrekk. Imidlertid
har vi gjennom traineeprosjektet fått svært god kontakt
og oversikt med de som arbeider med
kompetanserettede tiltak, og der har vi tatt en
koordinerende rolle innenfor rekruttering av nyutdannet
arbeidskraft.

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Mulige tilflyttere
Gjennom traineeordninga har vi greid å skapt et godt nettverk og fått
mulighetene til å jobbe intensivt med denne målgruppa. Blant annet
viser 61 søknader på traineestillinger i Lofoten at vi har lykkes godt
med å skape arena for studenter som ønsker å flytte til Lofoten
Næringsliv
Gjennom traineeordninga og ungdomskonferansen har vi fått god
kontakt med næringslivet, og greid å utvikle et kontaktnettverk med de
mest relevante personene. Vi opplever i større grad nå enn tidligere at
næringslivet henvender seg til oss, og ikke omvendt.

Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak

Lokal ungdom
Lokal ungdom bosatt i Lofoten er ofte den største utfordringen. Det er
utfordrende fordi det er få som arbeider med dette i kommunene, og
vanskelig å skaffe kontinuitet i arbeidet. Dette går også ut over
prosjektets kontakt med lokal ungdom. Imidlertid har vår
Ungdomskonferanse vist seg å fungere godt som en arena for å møte
lokal ungdom, og vi har også svært god kontakt med utflyttet lokal
ungdom.
Vi har fokus på følgende langsiktige aktivteter:
- Traineeordning tilpasset en mindre region.
- Ungdomskonferanse som en arena for møte mellom ungdom og
næringsliv.
- Fotoprosjektet «Rede» som skal gi oss innsikt om tilflyttere.
- Stipendordning som skal skape tilknytning og kontakt mellom
studenter og region.
- STIM som er en arena for møte mellom tilflyttere, tilbakeflyttere og
lokalbefolkning.
a) Følger opprinnelig plan
b) Forsinket pga.

Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan

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

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

c) Det er foretatt følgende justering X

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prosjektet følger hovedsakelig opprinnelig plan både når det
gjelder tidsbruk og tiltak. Imidlertid er det greit å merke seg at
det er gjort følgende mindre endringer. Vi vurderer det slik at
dette ikke er endringer som gjør vesentlige endringer i
prosjektet, men synes det er greit å rapportere:
- Det var lagt inn ressurser til lønn til prosjektmedarbeider,
men her har vi gjort avtale med Lofotrådets øvrige
sekretariat om kjøp av tjenester. Dette endrer ikke på
prosjektet, men utgifter vil bli ført som konsulenttjenester.
- Vi har en mindre sum satt av til lokale samarbeidstiltak.
Her har vi valgt å bruke største delen av denne summen på
et fotoprosjekt.
- Det har vært noe forsinkelse i noen av tiltakene som gjør at
noen av utgiftene er forskjøvet med noen måneder. Dette
medfører blant annet at en del utgifter rundt
traineeprogrammet og stipendutdelinger blir ført på
budsjettet for 2014.
Helt lokal effekt
Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. X
Effekten kommer i hele fylket
Effekten kommer i eget og andre fylker
Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller
utenfor Norge
Vet ikke/ikke relevant

Prosjektet er fokusert mye inn på kompetansetiltak som skal fremme
tilflytting, og bidra til befolkningsvekst. Vi har tatt utgangspunkt i at
Lofoten er en region uten høyere utdanning, og sett på hvilke tiltak
som kan settes i gang og er realistisk å få til for å knytte studenter
tettere på Lofoten.
Tiltakene er ofte preget av å ha en form for kompetansedimensjon,
mens informasjon er brukt som et viktig virkemiddel for å få alle
tiltakene til å fungere. Vi har valgt å satse på tiltak som er dialogbasert
og som fremmer interaksjon med målgruppene. I stor grad har vi satset
på tiltak som fremmer personlig kontakt mellom kommuner, prosjekt
og ungdom.

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

Dermed kan man oppsummere med at alle våre tiltak består av:
- Nettverksdimensjon
- Kommunikasjonsdimensjon
- Kompetansedimensjon
De fleste tiltakene vi utvikler har vi fått inspirasjon fra hos andre
steder, og slikt sett er det helt klart at det som kan overføres til Lofoten
også kan overføres fra Lofoten.
Det som imidlertid vi mener kan være en viktig erfaring og

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

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

Hvilke målsettinger
i distrikts- og
regionalpolitikken

læringsdimensjon for andre lokalsamfunn og regioner er hvordan vi har
arbeidet med både å spisse tiltak slik at de egner seg i Lofoten. Også
hvordan vi arbeider med kommunikasjon er det stor overføringsverdi i.
Vi erfart at det finnes et gap mellom hvordan ungdom og unge
mennesker forventer at det skal kommuniseres og hvordan det
offentlige kommuniserer i dag.
Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
Vi har deltatt på en rekke samlinger både som innledere og deltagere. I
utgangspunktet vil det være uhensiktsmessig å liste opp alle eksterne
møter vi er blitt innkalt til. Dette er å finne i perioderapportene til
prosjektet som ligger på boilofoten.info. Her lister vi opp konferanser
og seminarer vi har deltatt på:
- Kystnæringskonferansen 2012
- De fleste lofotrådsmøtene i perioden.
- Nordlandskonferansen 2013
- Karrieredagen i Harstad 2013
- Næringskonferansen i Vestvågøy, 2013
- YoU-messene i Vestvågøy, 2013
- Kystens Energi, 2013
- Nordland Fylkeskommunes LUK-seminar, 2013
- Fremlegging av Indeks Nordland, 2013
- Fløtt Heim!-konferansen på Sortland, 2013
- Næringslivsdagen ved UiN, 2013
- Kystnæringskonferansen 2013
- Næringslivsdagene ved HiN, 2013
Konsulentoppdrag
2000
Kontorutfiter og IKT-Løsninger
8156
Kostnad fra 2012
339791
Lønn og sosiale utgifter
514473
Malstrømseminar / Ungdomsseminar
37068
Masteroppgavestipender
31500
Møter og arrangementer
5000
Reiseutgifter
48413
Rekruttering og annen tilretteleggingsinnsats
0
Små samarbeidstiltak / Fotoprosjekt
0
Traineeordning
131816
Hjemmeside
28015
Andre utgifter / uspesifiserte utg:
233789
Total
1380021
Dette er en sammenstilling av kostnadene.
Henviser til vedlagt regnskap for detaljerte
opplysninger.
a) Stabilisere eller øke befolkningen X
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X

hører prosjektet
inn under? (Sett
kryss ved svaret,
flere svar er mulig)

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

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller
bidra til nyetableringer X
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X
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
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?
Vi arbeider med implementering av tiltakene i prosjektet. Siden vi
arbeider med ulike tiltak arbeider vi med ulike måter å implementere
tiltakene, og ulike aktører for å videreføre dem. Det er klart at arbeidet
vil handle hovedsakelig om organisering og finansiering.
Vi har imidlertid bare så vidt begynt å se på dette mer konkret, og
regner med dette vil bli et stort og viktig arbeid i 2014 og 2015.

