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Oddbjørn Ese

Mål og eventuelle
delmål med
prosjektet. I
hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet
på vei til å nå sine
mål?

Hanne Brekken Oppedal
a) Styringsgruppe
b) Forankring i befolkningen via politikarane
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt
Hovudmål: snu ei negativ folketalsutvikling
Delmål:
- Gjere Vik kommune og bygdene attraktive å flytte til gjennom
etablering av gode basistilbod/tenester for tilflyttarar
- Å tiltrekke nye innbyggjarar til kommunen og bygdene gjennom
kontakt mot målgrupper og aktive tiltak for busetting
- Å gjere Vik kommune og bygdene til ein attraktiv stad å bu
gjennom vidareutvikling av tilbod og tenester
- Å arbeide for ein forbetring av infrastrukturen slik at innbyggarane
i Vik kommune kan utvide sitt geografiske arbeidsområde
Prosjektet har akkurat komet i gong (1.4.14) og er framleis i
oppstartfasen. Måla er difor ikkje nådde endå.

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?
Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak

- Arbeidsinnvandrar
- Folk med tilknyting/røter i Vik: utflytta/under utdanning
- Flyktningar
Prosjektet har ikkje begynt endå med å nå fram til målgruppene.
Det er tilsatt prosjektleiar 1.4.2014

a) Følger opprinnelig plan
Vurdering av

framdrift i forhold
til opprinnelig plan

b) Forsinket: prosjektleiar er tilsatt per 1.4.2014 i staden for i
2013 som planlagt. Dermed er også resten av planen forsinka.
c) Det er foretatt følgende justering
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 fylker
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller
utenfor Norge
f) Vet ikke/ikke relevant

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

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

-

Bygdeutvikling/bulyst: kommunen vil i samarbeid med bygdelaga
(i blant anna Fresvik og Arnafjorden) og andre lokale krefter
utvikle bygdeutviklingsprosjekt som ein del av bulystprosjektet.
- Tilrettelegging fort bustad og folk i tomme hus: det vil bli etablert
ei eiga arbeidsgruppe som skal jobbe med nybygg, register av
ledige hus og tomter og å ta i bruk tomme hus.
- Arbeid: det vil bli etablert ei eiga arbeidsgruppe som skal jobbe
med styrking og etablering av arbeidsplassar og arbeidsmarknad
- Verving av tilflyttarar: i samarbeid med NAV vil det bli busett 1020 flyktningar per år i minst 3 år framover, arbeidsinnvandrar og
folk med tilknyting til Vik vil bli rekruttert via
marknadsføring/kommunikasjon mot målgrupper av
prosjektleiinga.
- Norskopplæring: det vil bli etablert ei eiga arbeidsgruppe som skal
jobbe med å etablere eit godt opplegg for språkopplæring for både
flyktningar og arbeidsinnvandrar.
- Velkomst/intergrering av tilflyttarar: det vil bli etablert ei eiga
arbeidsgruppe som skal utarbeide blant anna eit fast
velkomstopplegg, fadderordning, tilflyttartreff og infoblad.
- Kommunikasjon mot målgrupper: det vil bli etablert ei eiga
arbeidsgruppe som skal utarbeide og etablera ei heimesida for
prosjektet, fleirspråkeleg infomateriell både på papir og digitalt og
eit kontaktnett i innflyttarmiljø i kommunen (ressursgruppe).
Vik Kommune/prosjektet vil i samarbeid med bygdelaga og andre
lokale krefter utvikle bygdeutviklingsprosjekt som ein del av
bulystprosjektet. Dette kan vidareførast til andre kommunar.

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
- Bulystkonferansen 2014
- SognaVERT kurs (i regi av Nærøyfjorden Verdsarvpark)

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

Det har ikkje vore brukt midlar til prosjektet i 2013, sidan prosjektet
ikkje var komen i gong endå og prosjektleiar ikkje vart tilsett endå.

Hvilke målsettinger
i distrikts- og
regionalpolitikken
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)

a) Stabilisere eller øke befolkningen
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
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
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted
eller lokaliseringssted for bedrifter
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som
reisemål?
Oppretthalde og vidareutvikla etablerte tenester og tilbod.

