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Søknad

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak

Støtteordning Bolyst 2013

Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Kort beskrivelse

Det skal bygges opp en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med - også 

rent fysisk - den aktive industrien. Jøssingfjord Vitenmuseum og Magma Geopark skal sette denne 

industrien inn i en historisk og kulturell ramme. Vitenmuseet skal etableres i et industrielt 

kulturvernområde og i nær tilknytning til den aktive bergverksindustrien.

Prosjektbeskrivelse

Jøssingfjord Vitenmuseum - et sted der natur- og kulturhistorie møtes

 

Dalanerådet har gjennomført arkitektkonkurranse, vinnerprosjektet er nedskalert og arkitektene har

utredet byggets flerbruksmuligheter. Jøssingfjord Vitenmuseum skal etableres i samarbeid mellom

Dalane Folkemuseum, Magma Geopark, kommuner, fylker og bedrifter i en utvidet Dalane region.

 

Vitenmuseet skal spille en rolle i allmennutdannelsen som møteplass der publikum kan fornye sine

kunnskaper på egne premisser. Mangel på realfagkompetanse og sviktende interesse for

naturvitenskap og teknologi truer nyskapning og framtidig næringsutvikling. Vitenmuseet ønsker å

bidra til at frafallet i videregående opplæring reduseres. Det er viktig å skape

kompetansearbeidsplasser.

 

Videreutvikle en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med Magma

Geopark, Dalane Folkemuseum. I Rogaland fylkeskommunen plan for museum er Magma Geopark

Jøssingfjord Vitenmuseum løftet fram som en særskilt satsning jf. vedtak i regional- og kulturutvalget

29.01.2009 sak 03/09

 

Vitenmuseet skal:

være et ressurssenter som har naturvitenskap og teknologi som utgangspunkt i dalaneregionens

ens natur, næringsliv og forskning som hovedfokus

-  skal skape et møtested for allmenhet, forskning, næringsliv og reiseliv

- dokumentere innenfor de ulike fagområder

- tilrettelegge miljø for gjesteforskere og studenter

samarbeide med skolene, vitenmuseet skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og

og læringssenter innen, matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å

eksperimentere selv

 

Hovedmålet i prosjektet er innovativ og offensiv satsing på kulturbasert næringsutvikling og lokal

samfunnsutvikling i samarbeid Dalane kommunene, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal:
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1. Integrering - i Dalane er det ulike folkeslag - knytte kontakter og dialog i samarbeid med alle

kommunene. Sokndal kommune vil arbeide videre i forhold til nederlendere som vil tilføre

kommunens næringsliv kompetanse og øke folketallet.

2. Tilflytting - det er viktig å skape interesse for at egne ungdommer tar utdannelse/samtidig

tilrettelegge for å få ungdommer tilbake til kommunene etter ferdig utdannelse.

3. Turist/gjesteinformasjon - etablering av turistinformasjon for Dalane, opplæring av guider, legge til 

rette for etablering ny næring innen klatring, padling, toppturer og andre aktiviteter. Bookingsystem - 

pakketurer i Dalane i samarbeid med Magma Geopark   

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Dalanerådet Sokndalsveien 26
4370 EGERSUND

93435924

Kontakt- 
person 

Valentin Svelland Sokndalsveien 26
4370  EGERSUND

93435924

Prosjekt- 
leder

Bess Grastveit Borgveien 8
4380  HAUGE I DALANE

91847020

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Statsbudsjettet 2011 - kap.552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling - Tilsagn om tilskudd på

inntil kroner 850.000 til Dalanerådet, Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring - Bolyst 2011

 

Tilsagnsnr. 11203024 - ref.11/1312-7 KON

Spesifikasjon

Bakgrunn

Prosjekt "Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse" dette er en

videreføring av prosjekt "Arbeidsplasser mellom kultur og næring" som avsluttes des.2013.

Jøssingfjord Vitenmuseum(JV) er under planlegging, arkitektkonkurransen ble gjennomført i 2011.

Det er arbeides med å få finansieringen på plass. Vitenmuseet vil bli en ny attraksjon i regionen, og

bidra til økning i antall besøkende hver år. I prosjekt " Arbeidsplasser mellom kultur og næring" er

det satt et måltall på 10 nye kompetansearbeidsplasser i regionen. Når JV blir etablert vil dette kunne

skape 10 - 15 nye arbeidsplasser i Sokndal kommune. Det er veldig viktig og fortsette dette prosjektet

til finansiering er på plass og det skal videre arbeides med innholdsutvikling.

For å få tak i kompetanse til nye arbeidsplasser er det viktig med integrering av nye og allerede 

etablerte innbyggere med flerkulturell bakgrunn. Sokndal kommune ønsker å starte et prosjekt mot 

Nederland. I januar var de nede på messe i Nederland. Det er gjort avtale med tre familier som vil 

besøke Sokndal til sommeren. Bergverksbedriften i Sokndal trenger stor fagkompetanse og derfor 

viktig for kommunen og kunne tilby andre kompetansearbeidsplasser som gjør det lettere å få hele 

familien til å flytte til kommunen. Det er også viktig å skape interesse for våre fagområder tidlig i 

skolen slik at ungdommer ønsker seg tilbake etter ferdig utdannelse.
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Prosjektmål

Hovedmålet i prosjektet er innovativ og offensiv satsing på kulturbasert næringsutvikling og lokal

samfunnsutvikling i samarbeid Dalane kommunene, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal

 

Delmål:

1. Jøssingfjord Vitenmuseum er etablert og har fått et faglig og sosialt innhold som tilfredsstiller de

ulike målgruppene.

 

2. Integrering - i Dalane er det ulike folkeslag - knytte kontakter og dialog i samarbeid med alle

kommunene. Sokndal kommune vil arbeide videre i forhold til nederlendere som vil tilføre

kommunens næringsliv kompetanse og øke folketallet.

 

3. Tilflytting - det er viktig å skape interesse for at egne ungdommer tar utdannelse/samtidig

tilrettelegge for å få ungdommer tilbake til kommunene etter ferdig utdannelse.

 

4. Turist/gjesteinformasjon - etablering av turistinformasjon for Dalane, opplæring av guider, legge til 

rette for etablering ny næring innen klatring, padling, toppturer og andre aktiviteter. Bookingsystem - 

pakketurer i Dalane i samarbeid med Magma Geopark.

Forankring

Hovedprosjektet er forankret i:

 

Strategisk Næringsplan for Dalane 2009 - 2021 (Dalanerådet)

 

Regionalt Utviklingsprogram for Rogaland 2011 - med bevilgning til videreføring og - utvikling av

Magma Geopark

 

Regionalplan for museum 2011 - 2014 (Rogaland fylkeskommune)

 

Kommuneplanen for Sokndal kommune 2011 -2022

 

Prosjektet: "Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse"

er forankret i Dalanerådet februar 2013.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Dalanerådet

 

Styringsgruppe: Dalanerådet (politisk deltakelse - kommunene Dalane), Rogaland

Fylkeskommune/Magma Geopark, Dalane Folkemuseum, Oppvekst- og kultursjef  i Sokndal

kommune

 

Prosjektansvarlig: Valentin Svelland (Næringssjef i Dalane)

Prosjektleder: Bess Grastveit

Delprosjektleder: Nils Jacobsen (Næringssjef i Sokndal kommune)

Samarbeidspartnere
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Magma Geopark, Dalane studiesenter, Sokndal Ungdomsråd, Citta Slow styringsgruppe, Dalane 

Friluftsråd, Norsk Bergverksnettverk/Norsk Bergverksmuseum, Jærmuseet, private aktører guiding, 

overnatting og opplevelser.

Aktiviteter

Det vil være aktiviteter rettet direkte mot målgruppene:

 

I fortsettelsen av hovedmålet realisering av Jøssingfjord Vitenmuseum er målgruppen barn og unge

aktiviteter som vil øke interessen for realfag (se vedlegg 1 - Framdriftsplan)

 

Åpne arrangement med  forskjellige emner: flerkulturell kompetanse, integrering, ungdommer

tilbake til distriktet... (se vedlegg 1 - Framdriftsplan)

 

Pilotprosjekt innenfor turist-/gjesteinformasjon - guiding - aktiviteter for publikum: klatring, 

toppturer og padling. I samarbeid med ungdomsrådet

Målgrupper

Prosjektet skal realisere aktiviteter og arbeidsplasser mot flere målgrupper:

 

1. Barn og unge - fra barnehage til universitetsnivå. (Jøssingfjord Vitenmuseum)

 

2. Ungdommer som tar høyere utdanning- og som ønsker å finne seg arbeid i hjemregionen

 

3. Nederlandske familier - oppsøkende virksomhet, messe i Nederland

 

4. Egne innbyggere, bedrifter, organisasjoner og enkelt personer med tilknytning til flerkulturell 

arbeidskompetanse

Resultat

Prosjektet Jøssingfjord Vitenmuseum har vært mer omfattende og tidskrevende enn det man kunne

forutse.   For å komme i mål med hovedprosjektet som vil skape flere nye kompetanse arbeidsplasser

er vi avhengige av en videreføring av prosjektet. Dette vil igjen skape ytterligere muligheter i forhold

til hovedprosjektet "Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring"

1. Realisering av Jøssingfjord Vitenmuseum kan skape 10 - 15 nye arbeidsplasser

2. Åpne arrangement rettet mot barn og ungdom

3. Sokndal kommune sitt Nederland prosjekt - en familie integrerer pr. år i prosjektperioden

4. Årlig konferanse rettet mot "flerkulturell kompetanse" i samarbeid med næringslivet

5. Pilotprosjekt på: Turist- og gjesteinformasjon, guiding,opplevelsesturer. Det er et mål at denne 

virksomheten etableres i Jøssingfjord Vitenmuseum for hele regionen.

Effekter

Den viktigste effekten med å videreføre hovedprosjektet er å etablere Jøssingfjord Vitenmuseum

som er forankret lokalt og regionalt. Dette er et gjennomarbeidet prosjekt som har utviklet seg over

lang tid. Vitenmuseet vil kunne tilføre Dalaneregionen et viktig tyngdepunkt for formidling av

regionens kultur- og naturhistorie.

Prosjektet vil bidra til å profesjonalisere aktiviteter innenfor reiselivsnæringen, vil skape nye- og sikre
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eksisterende kulturbaserte arbeidsplasser.

Integrering - det er viktig for å øke folketallet men samtidig viktig for distriktet å få tak i flerkulturell 

kompetanse. Det er en positiv utvikling i næringslivet i Dalane med store vindkraftprosjekt og 

utvikling innenfor bergverk.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tids- og milepælsplan

 

Se vedlegg 1 - Framdrifts- og milepælsplan 2013 - 2015

Kostnadsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Adm.-kontor-telefon-data 15 000 60 000 60 000 135 000

Diverse utgifter 
(styringsgrupper,representa
sjon) 5 000 10 000 10 000 25 000

Informasjon - aktiviteter - 
arrangement 40 000 80 000 80 000 200 000

Innleid ekstern 
kompetanse 20 000 90 000 90 000 200 000

Lønn til prosjektledelse 100 000 600 000 600 000 1 300 000

Reiseutg - oppsøkende 
virksomhet 20 000 60 000 60 000 140 000

Sum kostnad 200 000 900 000 900 000 2 000 000

Finansieringsplan

Tittel 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

Kommunal- og 
regionaldepartementet 100 000 300 000 300 000 700 000

Rogaland Fylkeskommune 50 000 300 000 300 000 650 000

Sokndal 
kommune/Dalanerådet 50 000 300 000 300 000 650 000

Sum finansiering 200 000 900 000 900 000 2 000 000

Geografi

1111-Sokndal, 1112-Lund, 1114-Bjerkreim, 1101-Eigersund

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Vedlegg 2 - Budsjett Bolystmidler 2013-2014-2015.xls 23 040 11.03.2013
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Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Vedlegg1 - Framdrifts- og milepælplan Bolystmidler 2013 -

2015.doc

41 472 10.03.2013


