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Søknad

Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak

Støtteordning Bolyst 2013

Prosjektnavn Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering

Kort beskrivelse

«Bolyst»- prosjektet skal starte bedre tilrettelegging for det gode livet på landet. Vi er få mennesker i

en stor kommune, og vi ønsker det gode liv for alle! Vi vil være en tilflyttingskommune som

fremhever livskvaliteter gjennom godt miljø, trygg oppvekst, aktiviteter og åpne dører.

Fra primo august 2013 skal kommunen være rede til å ta imot de 10 første flyktningene, med politisk 

vedtak i 2012. Dermed er «bolyst»-prosjektet enda viktigere for å nå de mål vi har satt.

Prosjektbeskrivelse

Forprosjektering:

Beiarn kommune begynte første del av tilflytterprosjektet i 2011. Arbeidet resulterte i et forprosjekt

med fokus på finne ut av hvilke arbeidsoppgaver som venter oss, samt arbeid med

omdømmebygging.

Delprosjekt:

I 2012 fortsatte prosjekteringen «Beiarn Plus», med planer for rekruttering til eksisterende arbeidsliv,

i hovedsak primærnæringen. Videre med grendemøter hvor privatpersoner, lag og foreninger er med

på planlegging og engasjement gjennom tiltak. I samme periode startet prosjektet «Heim T helga»,

som består av en rekke aktivitetstiltak for utflyttet ungdom mellom 15 og 25 år. Tiltakene kan

initieres av ungdommen selv med mål om å gi gruppen en mulighet til å forme sin egen bolyst og en

forankring i hjemkommunen.

 

Hovedprosjektering: Beiarn er uten bosetning av flyktninger pr i dag, og denne satsningen er primært

rettet mot arbeidet omkring inkludering for flyktningene. Samtidig er det en satsning opp i mot

befolkningens engasjement for å inkludere. Beiarn ønsker å være et attraktivt bosted for alle og

dette prosjektet skal etablere en ny møteplass som åpner dørene for gamle og nye innbyggere.

Møteplassen skal være et forum, et kompetansesenter og et nettverk hvor frivillige, lag og foreninger

kan bruke sine ressurser.  Ett mål stilet i forprosjektet, var å bosette flyktninger og her er vi nå. Vi

satte også noen beskjedne mål om å få 20 nye tilflyttere innen 2014. Bosetningen av flyktningene

hjelper oss halvveis til dette målet. Vi ønsker nå å følge opp ett av delprosjektene, og satser på

etablering av ny møteplass for flyktninger og tilflyttere.

 

Et godt liv i Beiarn er mer enn flott natur og friluftsliv. Naturen er et gode i seg selv, og blir tatt hånd

om i egne prosjekt gjennom samarbeid med Nasjonalparkkommunene og reisemålsutviklingsplan for

Beiarn. Begge satsningsområdene startet opp i 2011/2012. Bolyst- prosjektet skal fokusere på hva vi

kan fremheve av det gode hverdagslivet for alle grupper i Beiarn; innbyggere, tilflyttere,

arbeidsinnvandrere og flyktninger.
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Flyktningene som kommer hit bosettes i første omgang i to år. Innen den perioden, er det noen

prioriteringer som norskopplæring, introduksjonsordning og botrening. Videre ønsker vi å legge til

rette for arbeidstrening og kvalifisering til arbeid. Et godt resultat krever tidlig inkludering gjennom

møteplassen og innenfor delprosjektene som igangsettes. Etter disse to årene, er målet at vi har

hjulpet flyktningene til å finne et godt liv i Beiarn.

I nær fremtid skal det gjøres en utredning av skolestrukturen i Beiarn. Inntil den foreligger, skal man

også ta høyde for alternative løsninger for 3400m² bruksareal. Deler av bygningen består allerede av

et flerbrukshus med samfunnssal og scene som benyttes daglig gjennom idrett, kulturskole og

arrangement. I bygningsstrukturen ligger det et potensial til utvidet bruksområde, selv om skolen er i

drift. På sikt vil et flerbrukshus med sentrerte funksjoner innen kultur- og næringsaktiviteter, være

formålstjenlig for hele lokalsamfunnet. I det henseende ser kommunen på behovet for å opprette

møteplassen for flyktninger og lokalbefolkning her. Flyktningene blir innkvartert i egne boliger

sentralt på Moldjord og i nærheten av skolen, barnehagen, kommunehus og butikk.

I Beiarn har frivillig arbeid vært en naturlig ressurs. Nå ser vi behovet for å sette dugnadsarbeidet i

system. I en kommune med få hoder, vil det være tids-og ressursbesparende å organisere aktiviteter,

dugnadsarbeid, frivillig innsats innenfor ett knutepunkt. På denne måten organiserer man også

ansvaret mellom de kommunale og frivillige oppgavene på en tydeligere måte. Herunder ligger

grunntanken om "Klekkeriet" kompetansesenter. Senteret vil prinsipielt drives av

flyktningekoordinator, aktivitør og frivillige. Arbeidsoppgavene skal primært konsentrere seg om det

som er oppført under delprosjekter og aktiviteter. Utover den toårige prosjektfasen, skal det være

selvdrivende.

I samordning med dette, er det også en fremtidsplan om å etablere flere kultur-og næringslokaler i

skolebygget. Det er positive fordeler ved på sikt å samle slike aktiviteter under samme tak.

Klekkeriets arbeidsoppgaver vil være å knytte kontakt med potensiell næringsvirksomhet og

eventuelt koordinere arbeidspraksis for flyktningene på sikt. Lag og foreninger vil også kunne tilbys

felles lokaler til aktiviteter av, med og for flyktningene. Hensikten er å bli introdusert i de frivilliges

faste aktiviteter, lage nye aktiviteter og lære av hverandre.

«Klekkeriet» skal være en kreativ yngleplass og nettverkssted for gode ideer satt i system. 

Flyktningene vi tar imot skal også være en ressurs, hvis vi legger til rette for det.   

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Beiarn kommune Kommunehuset
8110 MOLDJORD

-

Kontakt- 
person 

Ågot Eide Kommunehuset
8110  MOLDJORD

41915092

Prosjekt- 
leder

Ågot Eide Kommunehuset
8110  MOLDJORD

41915092

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
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Tilsagn på kr. 300 000,- fra LUK til prosjektering av Beiarn Pluss i 2012.

Fylkeskommunal støtte til deltakelse på tilflytningsnettverk, 3 samlinger i regi av Nfk. Størrelse ukjent

(transport, opphold, seminarkostnader til seminar på Herøy-, Finnøy- og Andøyseminar).

Beiarn kommune har brukt kr. 100 000 av egne midler til forprosjektering av tilflytterprosjektet (lønn, 

folkemøte og forprosjektering).

Spesifikasjon

Bakgrunn

I løpet av de ti siste årene har folketallet i Beiarn kommune gått ned med 260 personer. Den siste

folketellingen 1. januar 2012 telte 1097 personer og gjennomsnittsalderen er relativt høy. De

negative tallene skal vi snu andre veien. Beiarn kommune skal ta i mot de første flyktningene i 2013,

og en viktig målsetting er å inkludere de inn i lokalsamfunnet.

Vi vil derfor sette i gang tiltak som skal involvere både tilflyttere og fastboende til å synliggjøre et

godt liv.

 

Alle kommuner har en merkevare, men for mange forblir denne merkevaren et uuttalt fellesgode.

Beiarn skal nå forsøke å vrenge sjela og bruke forskjellige virkemidler som kan vise det gode liv i

Beiarn, det som gjør at folk har valgt å bosette seg her. Når folk engasjerer seg til å delta i

markedsføring av eget bosted, driver man samtidig omdømmebygging i eget lokalsamfunn. Den

tanken er med når planlegging og oppstart av aktivitetene faller på samme tid som flyktningene skal

bosettes i Beiarn. Dette prosjektet handler også om omdømmebygging i fellesskap med flyktningene.

 

Vi vil opprette en ny og alternativ møteplass. Denne er for alle som vil bidra med aktiviteter. Stikkord 

er kreativitet, tiltakslyst, engasjement, åpenhet og inkludering.. og litt kaffe. Møteplassen skal samle 

inn de verktøy vi trenger for å gjøre Beiarn til en «bolyst» - kommune. Møteplassen skal også være et 

kompetansesenter hvor alle kan få hjelp til å klekke ut gode prosjekter, ideer og fremtidige løsninger. 

Derav navnet «Klekkeriet». Bolyst-prosjektet i Beiarn handler også om å gi ny giv til beboere og øke 

engasjement og trivsel i eget lokalsamfunn. Fokus på å inkludere flyktningene gir anledning til å 

oppleve stedet sitt på nytt og utvikle nye fremtidige tiltak.

Prosjektmål

Overordnet mål: Økt trivsel, livskvalitet, inkludering og bolyst!

Gi flyktningene mulighet til å utvikle sin bolyst i vår kommune.

Etablere en møteplass og et kompetansesenter med stor aktivitet, takhøyde, og utvikling.

Skape tilhørighet, eierskap og trivsel til nærmiljøet gjennom tiltak og aktiviteter.

Forankring

Folkemøte om omdømmebygging i november 2011

Vedtak i Beiarn formannskap om videreføring av tilflytterprosjekt 12.1. 2012

Politisk vedtak om mottak av flyktninger i kommunestyret 13.12.2012

Politisk vedtak om reisemålsutviklingsplan i kommunestyret 28.09. 2012

Politisk budsjettvedtak om skolestrukturen i 2013

Boligpolitisk Handlingsplan 2012-2015

Prosjektorganisering
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Prosjektansvarlig: Ågot Eide, leder for landbruk- kultur- og miljøavdeling

Jan Roar Kristiansen, leder for teknisk avdeling

Faddergrupper

Prosjektleder: Nærings- og kulturkonsulent

Referansegruppe/ Arbeidsgruppe: kommunal arbeidsgruppe/ flyktningekoordinator, aktivitør, Beiarn

Frivilligsentral, Beiarn Næringsforum.

Prosjektgrupper etableres til hvert delprosjekt etter kompetanse og behov.

Samarbeidspartnere

Beiarn Næringsforum

Lag og foreninger

Beiarn Frivilligsentral

LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene)

Aktiviteter

Delprosjekter:

Alle delprosjektene og aktivitetene har flyktningene og tilflytting som hovedmål, med inkludering og

trivsel som delmål.

 

1. Etablering av «Klekkeriet» kompetansesenter som skal koordinere alle gode og kreative ideer i

prosjekter rundt Godt liv i Beiarn

Resultat. Frivillig arbeid satt i system, ressurskartlegging, nye engasjement.

 

2. Klekkeriet er i første omgang prosjektbasert og drives av flyktningekoordinator, aktivitør og

frivillige.

Resultat. Igangsetting av nye arbeidsfelt og prosjekt som på sikt kan generere flere arbeidsplasser.

 

3. Aktivitetene skal rettes mot bolyst for flyktningene – skape trivselstiltak.

Resultat. Raskere integrering og inkludering av flyktninger.

 

4. Kompetansesenteret skal sette lag og foreningers innsats i system gjennom skriftlige avtaler.

Resultat. Lage forpliktende og bedre avtaler på frivillig arbeid.

 

5. Klekkeriet skal gå utenom det tradisjonelle «dugnadsprinsippet», og være en ny innfallsvinkel til

frivillig engasjement gjennom nye aktiviteter.

Resultat. Etablere oppgaver som inspirerer og vekker nysgjerrighet.

 

6. Invitere til aktiviteter og tiltak i hele kommunen.

Resultat. Bli kjent med hele kommunen gjennom ulike grendeaktiviteter. Skape større tilhørighet hos

flyktningene.

 

7. Idéklekking av prosjekter til Godt liv.

Resultat. Etablere et forum der man skal tenke høyt om gode ideer, prosjekter, vyer, tiltak og

aktiviteter.
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8. Få hjelp og råd til å utvikle en god idé og søke prosjektstøtte.

Resultat. Gode og kreative ideer trenger også et system. Klekkeriet kan gi det ekstra løftet som skal til

for sette en idé ut i livet. Her skal man få hjelp til å gi tanken mening gjennom tanke - ord – handling.

9. Klekkeriet har fokus på stedsutvikling.

Resultat. Vi kan utvikle våre nære omgivelser og grender gjennom fokus på aktiviteter og tiltak.

10. Klekkeri for kommende gründere/ildsjeler og deres «slektninger».

Resultat. Etablerte verktøy som gir flere muligheten til å finne sitt engasjement i lokalsamfunnet.

Skape iver og begeistring gjennom nye prosjekter.

11. Koordinere faddergrupper for flyktningene.

Resultat. Etablerte ordninger med faddere ved praktisk hjelp, bohjelp osv.

12. «Heim T helga»-prosjektene koordineres med tiltak rettet mot utflytta ungdom.

Resultat. Ungdommene driver egne bolyst-prosjekter. Inkluderingstiltak for de mellom 15 og 25 år.

13. «Den mentale verktøykassen»: Tiltakslyst, engasjement, kreativitet, nysgjerrighet og åpenhet.

Resultat. Verktøykassen inneholder målsetninger som alle er kjent med og jobber for. «Vi syter ikke,

vi skryter».

Tiltak /aktiviteter:

• Lag og foreninger utfordres velger hver sin måned til å skape en aktivitetsdag

• Faste dager med håndverksarbeid i regi av pensjonister

• Flyktningene arrangerer matkurs

• Aktiviteter i bassenget

• Treningsaktivitet i FYSAK-salen

• Fotokonkurranse om den beste markedsføring av Beiarn med fokus på «Godt liv»

• «Kunsten å føle seg velkommen» – vertskapskurs for alle

• Arkitektkonkurranse om stedsutvikling på skolen

• Hvordan bli kjent i bygda? Alle grendelag inviterer flyktningene til å lage mat og introduserer sine

aktiviteter for dem

• Bli kjent med gårdslivet gjennom gårdsaktiviteter.

Målgrupper

Flyktninger

Innbyggere

Tilflyttere

Arbeidsinnvandrere

Potensielle tilflyttere.

Resultat

Trivselsprogram for alle tilflyttere Permanent bosetning av flyktninger etter 2-årig tiltak Etablert "Klekkeriet" som møteplass og kompetansesenter Felles forståelse av «Det gode liv» Økt trivsel og inkludering Større frivillig engasjement Nye ideer og planer for lokalsamfunnet igangsatt
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Effekter

Økt tilflytting og økt mangfold

Et system for inkludering

Et system for tilflyttertiltak og aktiviteter i kommunen

Større fokus på muligheter

Større engasjement, økt stolthet

Attraktivt som bosted og attraktivt for næringsutvikling

Rustet til å skape egne arbeidsplasser

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tidsplan "Godt liv i Beiarn" 2013-2014:

 

Ansettelse av flyktningekoordinator og aktivitør: juni/juli 2013

 

Opprette fadderordninger: juni 2013

 

Ta i mot flyktninger: August 2013

 

Etablering av kontorlokale for «Klekkeriet» kompetansesenter: Høst 2013

 

Etablering av undervisningslokaler på skolen: Sommer 2013

 

Tilrettelegging av aktivitetssenter i skolebygget: Høst 2013

 

Møter og fordeling av tiltak/aktivitetsplaner med frivillige: Høst 2013

 

Aktiviteter og tiltak starter opp: Høst 2013

 

Aktivitetsplaner i kommunen og skolen: Høst 2013

 

Ferdigstille og ansvarliggjøring av aktiviteter/tiltak: Høst 2013/vinter 2014

 

Vertskapskurs: Januar 2014

 

Evaluering og videre planarbeid: April 2014

Kostnadsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Aktiviteter lag og 
foreninger 10 000 10 000 20 000

Aktiviteter/konkrete tiltak 50 000 50 000 100 000

Etablering av lokaler 100 000 100 000

Fadderordning 30 000 30 000 60 000

Hovedprosjekt "Klekkeriet" 200 000 200 000 400 000
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Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Materialer 50 000 30 000 80 000

Møteplaner 10 000 10 000 20 000

Prosjektstilling 450 000 450 000 900 000

Vertskapskurs 20 000 20 000

Sum kostnad 900 000 800 000 1 700 000

Finansieringsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Adm.kostnader/egenandel 350 000 350 000 700 000

Flyktningemidler 75 000 75 000 150 000

Kommunal- og 
regionaldept. 425 000 425 000 850 000

Sum finansiering 850 000 850 000 1 700 000

Geografi

1839-Beiarn

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


