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Kort beskrivelse
Ungdomsprosjektet i Lofoten er et prosjekt rettet mot ungdom og unge. Prosjektet arbeider spesielt
med arbeidslivet og problemstillinger rundt tilflytting. I løpet av prosjektperioden skal det utprøves
tiltak med mål om at tiltakene kan bli permanente enten innenfor kommunegrensene eller hos
aktører i regionen. Ungdomsprosjektet startet i august 2012 etter initiativ fra Lofotrådet. Lofotrådet
er regionrådet i Lofoten.
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet tar utgangspunkt i at regionen har opplevd en tilbakegang og stagnasjon i
befolkningsutviklingen. Spesielt bekymringsverdig er skjevheten i demografien med flere eldre og
færre yngre. Prosjektet fokuserer derfor på ungdom og tilflytting i sine strategier.
Strategivurderinger
• Kommunenes, næringslivets og regionens informasjonsformidling til ungdom skal styrkes, spesielt
informasjon om arbeidsliv, arbeidsmarked og samfunnsforhold som er av stor betydning for ungdom
• Det skal vektlegges å etablere kontaktfora mellom ungdom og den enkelte kommune og løsninger
for dialog med ungdom på regionalt plan.
• Det skal defineres målgrupper for de ulike deler av innsatsen og innsats skal også kunne rettes
mot ungdom fra andre regioner
• Det skal legges vekt på å utvikle samarbeid som en styrke i prosjektsatsingen, mellom
kommunene, i forhold til næringslivet, med kompetanseinstitusjoner og kulturinstitusjoner og andre
samfunnsaktører
• Viktige virkemidler som skal prøves ut skal være ”tilknytningsordninger/stipendordninger” som
kan introdusere og tilknytte ungdom til arbeidslivet i regionen og bidra til styrket kompetanse i
regionalt arbeidsliv. Virkemidler som sommerjobb og ”hospiteringsordninger” bør også inngå.
Styrket informasjonsformidling skal særlig gjennomføres gjennom IKT-baserte løsninger som sosiale
medier. Oppsøkende virksomhet og egne arrangement bør også utprøves.
• Prosjektet skal være ”utforskende” og videreføre innsatsen som er startet av Partnerskap Lofoten
for å komme fram til relevante ungdomsrettede strategier og tiltak for regionen.
• Ungdom med høyere utdanning skal være den mest sentrale målgruppe, men prosjektet skal
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også vurdere innsats i forhold til fagutdanning og lærlingeordning
• Lofotrådet skal stå som prosjekteier, men prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med
kommunene, fylkeskommunen og andre aktører.
Innsatsen skal bygge på de skisserte strategiene og ha materialet og rapportene fra den regionale
prosjektutviklingen som bakgrunnsmateriale i en innledende fase. Det skal også være en oppgave å
bidra til at ”søket” etter nye ideer for strategier og tiltak innen ungdomsfeltet videreføres gjennom
prosjektet. I oppstartingsfasen skal styringsgruppe og evt. referansegruppe konstitueres og det skal
utarbeides arbeidsplaner som kan rulleres.
Kjerneoppgaver i prosjektet:
- Tilknytningsordninger
- Informasjonsarbeid
- Regionalt samarbeid
- Arbeid relatert til ungdom og jobb.
- Arbeide med regional og kommunal ungdomspolitikk.
Lofotrådet skal stå som prosjekteier. Prosjektleder ansettes i Lofotrådets sekretariat og rapporterer
til sekretariatsleder. Prosjektet skal ha en egen styringsgruppe med deltakelse fra samtlige
medlemskommuner, Nordland fylkeskommune og ungdomsrepresentanter. Styringsgruppen
oppnevnes av Lofotrådet etter forslag fra kommunene. For å gi bredere involvering kan det også
oppnevnes/settes sammen en referansegruppe. Det skal utarbeides årsrapporter fra prosjektet, som
bl.a. distribueres til Lofotrådet, kommunene og fylkeskommunen. Det skal også orienteres fra
prosjektet på Lofotrådets årsmøter.
Internt samarbeid i Lofotrådets organisasjon blir viktig for å oppnå koordinering i forhold til regional
innsats i tilstøtende prosjekt og satsingsområder, eksempelvis kompetansesatsing og regional
profileringsinnsats. Nært samarbeid mellom prosjektleder og sekretariatsleder blir derfor nødvendig.
I tillegg til betydningen av koordinering i forhold til Lofotrådets øvrige engasjement i tilstøtende
innsatsområder og kommunenes og fylkeskommunens innsats vil kontakten og samarbeidet med
organisasjoner innen opplæring/kompetanseutvikling være viktige, spesielt:
•
•
•
•

Opplæringskontorene i Lofoten
De videregående skoler med Karrieresenter og OPUS
RKK og Lofoten studie- og høyskolesenter
Universitetet i Nordland

Det er innledet kontakt med næringslivet. Responsen har vært positiv, men denne kontakten må
konkretiseres og videreføres i prosjektets første faser med sikte på å avklare hva som kan være
egnede ordninger og omfanget på medvirkning og egeninnsats fra næringslivet. I denne innsatsen
må prosjektledelsen også være oppsøkende og nær kontakt med næringsforeninger og
bransjeorganisasjoner vil være viktig
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Prosjektet startes med en tidsramme på to år. Fra og med andre halvår 2011 til og med første halvår
2013. Det er beregnet prosjektleder i full stilling i prosjektperioden. Det er forutsatt at Lofotrådets
øvrige sekretariat bidrar med vesentlig innsats i forhold til prosjektet. Foruten administrative
oppgaver gjelder dette særlig koordineringsinnsats mellom prosjektet og annen tilstøtende innsats i
regi av Lofotrådet. I tillegg vil det være særlig aktuelt i oppstartingsfasen (i tilknytning til
rekruttering, introduksjon,, etc.) og ved oppfølgingsinnsats i etterkant av prosjektet. Arbeidsinnsats
fra kommunene i samarbeidstiltakene mellom prosjektet og kommunene er også antatt å utgjøre en
vesentlig egeninnsats.
Det skal arbeides for å styrke prosjektets budsjett gjennom andeler og egeninnsats fra næringslivet.
Det skal også vektlegges å forlenge prosjektperioden gjennom tilleggsfinansiering og å utvide
prosjektets økonomiske rammer ved supplerende tilskudd til særskilte prosjekt.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Lofotrådet

Postboks 406
8376 LEKNES
Skottnesveien 87
8373 BALLSTAD
Skottnesveien 87
8373 BALLSTAD

91192647

Ørjan Arntzen
Ørjan Arntzen

91192647
91192647

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Ungdomsprosjektet i Lofoten har tidligere fått støtte til opprettelsen av prosjektet av kommunale- og
regionale midler. Midlene har gått spesifikt til opprettelsen av prosjektet.
De tiltakene som er nevnt i prosjektet er rekrutteringsordninger / tilknytningsordninger,
informasjonsinnsats, samarbeid og bistand til kommuner og andre aktører, samt utvikling av
kommunal og regional ungdomspolitikk. I tillegg bidrar næringsliv- og Lofotrådet med betydelig
egeninnsats i form av arbeidstimer som legges ned i prosjektet. Midlene ble bevilget i 2011, og
oppstart av prosjektet var i 2012.
Støtte til prosjektet er delt opp følgende:
Fra de seks lofotkommunene :
403.000-,
Partnerskap Lofoten, partnerskapsmidler
Partnerskap Lofoten, RDA-midler
Egeninnsats fra Lofotrådet:
Bidrag fra Næringslivet

11.981,
1.495.019

100.000
100.000

Av disse midlene er det forbrukt 187.129 kroner i 2012.
Våren 2013 søkte vi Nordland fylkeskommune om utviklingsmidler på 35.000 kroner til et forprosjekt
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til utvikling av traineestillinger, og vi ønsker å søke fylkeskommunen om medfinansiering til
etablering av en traineeordning fra sommeren 2014.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Tilbakegang eller stagnasjon i befolkningsutviklingen preger situasjonen i regionens kommuner. På
regionalt nivå er utviklingen også bekymringsfull. Alderssammensetningen med en stadig eldre
befolkning er også en del av dette bildet.
Denne demografiske utviklingen er et av temaene i de fleste regionale møter og arbeidsprosesser
som har fokus på regional og lokal utvikling. Likeledes vies den stor oppmerksomhet i kommunenes
prosesser og møter om kommuneplaner og strategiske næringsplaner.
Særlig rettes oppmerksomheten mot mulighetene for å ”holde på” ungdommen, få ungdommen til å
flytte tilbake, eller å gjøre samfunnene attraktive som tilflyttingsmål for ungdom generelt. De
demografiske utfordringene knyttes også ofte til behovet for høyere kompetanse i arbeidslivet og
perioder med konkurranse om godt kvalifisert arbeidskraft.
I debatter og prosesser som har vært arrangert av Lofotrådet og kommunene i Lofoten har disse
spørsmålene stått sentralt. De har også hatt vesentlig oppmerksomhet i Nordland fylkeskommunes
innsats.
Partnerskap Lofoten har rekruttering, som et av de utvalgte innsatsområder og har gjennom flere
tiltak bidratt til å trappe opp debatten om den demografiske utvikling og rekrutteringen av ungdom
til regionen. Partnerskapet har også forsøkt å belyse dette feltet ved å invitere ungdom til dialog og
ved å få belyst feltet gjennom utredninger og foredrag. Eksempler er bl.a.:
I distriktsnorge deler mange regioner og kommuner skjebne, men en vesentlig utfordring er å komme
fram til strategier og tiltak som kan tilpasses lokale og regionale forutsetninger som situasjonen i
arbeidslivet, næringsstruktur, organisatoriske og ressursmessige forutsetninger.
Ungdomsprosjektet i Lofoten hadde oppstart 20. August 2013, og har i halvåret det har blitt driftet
forberedt strategier og utviklet nettverket. I løpet av halvåret har spesielt to tiltak blitt iverksatt
uavhengig av finsieringskilder. Det ene er en regional stipendordning og den andre er hjemmesiden
boilofoten.info.
Prosjektmål
Iverksette og utprøve strategier og tiltak som kan bidra til å øke andelen av ungdom som ønsker å
å skaffe seg arbeid i Lofoten og som får tilfredsstillende løsninger i regionens arbeidsliv. Det skal
være et mål at prosjektet hver måned får kontakt med 4-5 ungdom som ønsker å flytte til Lofoten.
Og at prosjektet skal bidra til en positiv befolkningsutvikling i regionen.
Bidra til en tilvekst av kompetanse i regionalt arbeidsliv. Her er det et mål å etablere en egen
traineeordning med 3-4 interesserte bedrifter første år av ordningen.
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Komme fram til strategier og tiltak som er godt tilpasset arbeidslivet i Lofoten og ungdoms
preferanser. Et uttalt mål er at minst to av tiltakene vi presenterer i ungdomsprosjektet skal
videreføres etter prosjektperioden.
Bidra til å koordinere og utvikle kontakt mellom de mest relevante lokale prosjektene med mål at
kommunale prosjekter skal kunne gi en regional synergieffekt.
Målene fokuserer på skjæringspunktet mellom tilflytting og ungdom, og arbeider helhetlig med
problemstillinger unge opplever i hverdagen. Dette sammenfaller med bolystsatsingen på ungdom og
tilflytting, og arbeider med tiltak godt tilpasset Lofoten. Ved å satse på unge som målgruppe bidrar
dette til store effekter for regionens samfunnsliv, kompetansebehov og attraktivitet.
Forankring
Ungdomsprosjektet er svært bredt og har derfor en rekke samarbeidsparter og interessenter. For å
forenkle arbeidet har vi spesielt siktet oss inn på å samarbeide med regionale aktører og
bransjeaktører som har regionen som sitt virkeområder, men arbeidet med hver enkelt kommune er
også svært viktig.
Her er en presentasjon av våre viktigste samarbeidsparter i regionen:
Lofoten næringsforum
Næringsforumet er vårt kontaktpunkt til næringslivet, og vår mulighet til å arbeide strategisk med
næringslivet. I arbeidet skal vi også ha god kontakt med enkeltbedrifter, men i det strategiske
arbeidet og i informasjonsarbeidet vil næringsforumet en nøkkel for å få innspill til prosjektet og for å
få informasjon ut til flest mulige aktører i næringslivet. Aktører fra næringslivet sitter også i en
referansegruppe for prosjektet.
Lofotkommunene
Kommunene er tette samarbeidsparter, og prosjektet har kontorer og arbeidsforhold i Lofotrådet.
Prosjektet har en egen kontaktperson i hver kommune med ansvar for mer praktiske
problemstillinger, og i hver kommune har vi fått tilbakemeldinger på hvilke samarbeidspunkter som
finnes, og hvilke problemstillinger det er mest ønskelig at prosjektet arbeider med. Alle kommunene i
Lofoten har også egen representant i styringsgruppen.
Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen er representert i styringsgruppen, og er en viktig ressurs innenfor å koordinere
prosjektet med andre relevante tiltak i andre regioner og i fylkeskommunen.
Ungdomsråd og ungdom
Selv om ungdomsråd er en del av den kommunale strukturen forsøker ungdomsprosjektet å fokusere
spesielt på ungdomsrådene. Her ønsker prosjektet å være en støtte til kommunene og
ungdomsrådene, og det er satt av ressurser til å kunne jobbe med kursing, workshops og lignende. I
tillegg inviteres ungdomsrådene med på arbeidet i prosjektet via sin representasjon i styringsgruppa.
Prosjektorganisering
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Ungdomsprosjektet i Lofoten har tilsatt Ørjan Arntzen som prosjektleder, og prosjektlederstillingen
inngår som en del av Lofotrådets sekretariat, men med egen økonomi og egne budsjetter. Arntzen er
utdannet Master i Kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere arbeidet med utdannings
og kompetanseområdet via sitt virke i studentorganisasjonene i Norge. Arntzen har også erfaring fra
frivillig arbeid med kompetanse. Han har tidligere vært nestleder i Norsk studentorganisasjon og Fag
og forskningsansvarlig i Studentenes Landsforbund.
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe. Styringsgruppen består av seks representanter fra
kommunene, to ungdomsrepresentanter, en representant fra Nordland Fylkeskommune og en
representant fra næringslivet. I tillegg til styringsgruppen er det opprettet en referansegruppe med
representasjon fra hovedsakelig ungdom og fra næringslivet.
Ved tilslag på søknadsbeløpet ønsker vi også å ansette en prosjektmedarbeider. Denne
medarbeideren vil arbeide med å utvikle tiltak for prosjektet og arbeide med informasjon.
Informasjonsarbeidet i prosjektet er betydelig og det er behov for å spesielt styrke den delen av
informasjonsarbeidet som er rettet mot næringslivet.
Utover dette er prosjektet også organisert med frivillige som arbeider med forskjellige
problemstillinger. Dette er en ordning som vil bli videreført og forsøkt styrket. Frivillig innsats skal
være ad-hoc basert, og tilstrebes å gjøres der det er behov for en innsats på dette feltet. Mange viser
interesse og setter pris på å bli involvert.
Samarbeidspartnere
Prosjektet har en lang rekke samarbeidspartnere hvor kommunene og næringslivet er det viktigste.
Samarbeidet med næringslivet er både et samarbeid med Lofoten Næringsforum og med
enkeltbedrifter. I kommunene er det valgt ut spesielle kontaktpersoner og enheter som prioriteres i
hver enkelt kommune.
Ungdomsrådene er en samarbeidspart som er like viktig som kommunene. Ungdomsrådene deltar på
egne premisser, og fremover vil prosjektet forsøke å bli en støtte til ungdomsrådene i den aktuelle
kommunen.
Lokale initiativ
Ungdomsprosjektet er et bredt prosjekt, og derfor finnes det flere tiltak i enkeltkommuner som er av
relevans for å lykkes med ungdomsprosjektet. Ungdomsprosjektet tar mål av seg til å skape kontakt
mellom de ulike prosjektene for å få en god informasjonsflyt, og for å få en regional effekt av
prosjekter som i utgangspunktet er lokale.
Utover dette er det en suksessfaktor å samarbeide med enkeltaktører som engasjerer seg innenfor
kompetanseområdet. Dette kan være enkeltpolitikere, bedrifter, Lofoten Studie- og Høgskolesenter,
Regional Kompetansekontor eller videregående skoler.
Aktiviteter
Utvikling av traineeordning
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Som et ledd i å skape attraktive arbeidsplasser og for å stå sterkere rustet i kampen om kompetansen
skal ungdomsprosjektet utvikle og drifte en traineeordning som er tilpasset lokale forhold. Dette er
et viktig tiltak for å skape tilflytting og ordningen som er attraktive for nyutdannede. Ordningen skal
ta utgangspunkt i lokal kompetanse både i konsept og i samarbeidspartere. Målet er å skape en
ordning med en god finansieringsmodell som etter hvert driftes av næringslivet selv eller av våre
samarbeidspartnere.
Det vil gjennomføres et forarbeid til traineeordningen i løpet av 2012, og vi tar sikte på at midlene fra
bolystsøknaden bidrar til å kunne ansette en prosjektmedarbeider i 2013/2014, og midlene fra
bolystsøknaden skal også gå til tiltak som stimulerer bedrifter til å være med på ordningen. Dette vil
være første år med traineeordningen. Året skal brukes til å høste erfaringer og til å arbeide med
finansieringsmodell som kan få ordningen til å gå langsiktig. Midler fra Nordland Fylkeskommune skal
bidra inn i et forprosjekt.
Stipendordning
Ungdomsprosjektet utvikler en stipendordning rettet mot studenter som skriver en akademisk
oppgave. Først og fremst retter vi oss mot bachelor- og masteroppgaver, men fagskolestudenter er
også innenfor målgruppen. Mange studenter i flytter ut fra Lofoten for å studere, og målet med
ordningen er å få studenter til å orientere seg mot Lofoten allerede under studiet.
Stipendordningen skal bidra til å opprettholde kontakt mellom utflyttere og næringslivet. Midler fra
Bolyst vil gå til drift av ordningen i et år, og de øvrige år finansieres av prosjektets eksisterende
midler.
Helhetlig informasjonsarbeid
Prosjektet arbeider med en helhetlig informasjonsinnsats. Innsatsen er helhetlig ved at den i større
grad orienterer seg mot ungdom enn mye av kommunenes informasjon, men også ved at den gir
informasjon fra hele regionen. Rent konkret består informasjonen av en hjemmeside og
tilstedeværelse i både sosiale og tradisjonelle media, men den største utfordringen er å ha kapasitet
til å produsere god informasjon til målgruppene.
Målet er å synliggjøre mulighetene i Lofoten og å være et sted hvor interesserte kan henvende seg
for å få informasjon, og dermed også i større grad hjelp til å besvare viktige spørsmål i forbindelse
med muligheter for å flytte til Lofoten. Ved å ansette en prosjektmedarbeider styrker
informasjonsarbeidet, og det er spesielt behov for en ekstra innsats rettet mot næringsliv.
Malstrømseminaret - seminar om tilflytting
I samarbeid med Moskenes kommune kommer vi til å være medarrangør i Malstrømseminaret som
skal være et årlig seminar rettet mot utflyttere fra Lofoten. Seminaret vil ta opp problematikken
rundt tilflytting og samtidig forsøke å vise mulighetene Lofoten har. Dette tiltaket er spesielt rettet
mot de fire vestligste kommunene: Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad. Målet med seminaret er å få
knyttet fastboende og utflyttede lofotværinger til næringslivet i regionen, og dermed være med på å
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skape det nettverket som er essensielt for å få seg jobb i Lofoten.
Støtte til kommunenes ungdomsarbeid
Utover disse konkrete tiltakene arbeider vi tett på kommunene i forhold til å arbeide med oppvekst
generelt, og ungdomsmedvirkning spesielt. Her har vi ikke definert et spesielt tiltak, men vi skal
deltar på kommunenes premisser, og forsøker å forme aktiviteter og støtte opp om arbeidet som
allerede skjer i kommunen. Behovene og ønskene er veldig forskjellig, men vi ønsker først og fremst å
arbeide tett opp mot ungdomsrådene.
Fleksibilitet
Vi har også satt av midler til å være med på mindre samarbeidstiltak for å kunne samarbeide med
lokale initiativ.
Forlenging av prosjektet
Prosjektets styringsgruppe ønsker å forlenge prosjektet med et år slik at prosjektet vil vare til 2015.
Grunnen til at man ønsker å forlenge prosjektet er for å få tiltak som er godt utprøvd og evaluert.
Dette vil være en suksessfaktor i forhold til å kunne gjøre gode tiltak permanente i regionen. Det
krever tid å utvikle og tilpasse tiltakene Lofoten, og det vil også kreve tid og arbeid å få tiltakene
overført til andre aktører, og derfor ønsker vi å tilrettelegge prosjektets lengde slik at prosjektets
tiltak ikke ender selv om prosjektet i seg selv ikke ender. Derfor ligger det også midler til forlenging
av prosjektet. Det går ikke enkelt frem i budsjettet hvor mye en slik forlenging er berammet på, men
vi har anslått lønnskostnadene til 477.000 og 71600 til administrasjonskostnader.
Målgrupper
Målet med ungdomsprosjektet er å stimulere til økt tilflytting og øke andelen av personer som
ønsker å bosette seg i Lofoten. Prosjektet er bredt og med mange ulike tiltak, og derfor er
målgruppene også varierte. Likevel er hovedmålgruppen i prosjektet unge, mobile mennesker og
næringslivet. Vår målgrupper er som følgende:
Mulige tilflyttere
Studenter, utflyttede unge og andre mulige tilflyttere er en viktig målgruppe som vi velger å benevne
som ”mulige tilflyttere.” Disse tre grupperingene baserer seg ofte på samme behov. Tiltakene vi har
utarbeidet er tilpasset denne målgruppen. Informasjonstiltaket er rettet mot disse grupperingene og
danner sammenheng mellom tiltak, ulike målgrupper og Lofotrådets sekretariat. Stipendordning og
traineeordningen er tiltak som retter seg mot studenter og andre mulige tilflyttere.
Malstrømseminaret blir en møteplass mellom ungdommene i regionen og ungdommene som har
flyttet ut, og dermed representerer en mulighet for å friste tilbake til Lofoten.
Næringsliv
Næringslivets innsats og støtte er en forutsetning for at ungdomsprosjektet skal lykkes. Næringslivet
er nært koblet på som part og målgruppe i traineeordningen, og stipendordningen er rettet mot
næringslivet.
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Ungdom i Lofoten
De fastboende ungdommene i Lofoten er viktig. Delvis fordi de representerer ungdom som skal ”ut i
verden” å representere Lofoten, og delvis fordi de er bofaste som kan fortelle spennende historier
om det gode liv i Lofoten. Derfor arbeider vi med ungdomsrådene for å støtte opp om ungdommenes
eget arbeid, og Malstrømseminaret skal være en møteplass for den lokale ungdommen og ungdom
som kan lokkes til å bo i Lofoten.
Resultat
Under er det beskrevet hvilke effekter som er ventet av de forskjellige tiltakene.
Traineeordning
Traineeordningen skal bidra til å synliggjøre det spennende arbeidsmarkedet i Lofoten, og det
forventet at dette vil være med på å sysselsette arbeidstakere med et spesielt ønske om å utvikle
regionens arbeidsliv og bedrifter, og at bedriftene vil se verdien av en traineeordning. Derfor skal vi
arbeide for at den konkrete effekten av en slik ordning er at ordningen blir videreført, og at vi iløpet
av en treårsperiode kan sysselsette 15 traineekandidater, og i løpet av første års drift får 3-4
kandidater til traineeordningen. Det er også et mål at traineeordningen skal gå inn som et langsiktig
tiltak for regionen.
Stipendordning
Stipendordningen rettet mot bachelor-, master- og fagskolestudenter skal bidra til interesse blant
studenter og til kunnskap rettet mot nærings- og samfunnsliv i Lofoten. I løpet av første år skal kunne
ha 6 oppgaver mottakere som har blitt tildelt stipendordningen, og i løpet av tre år ha 20 mottakere
av stipendet.
Helhetlig informasjonsarbeid
Målsetningen med å arbeide helhetlig med informasjon er å bringe ut informasjon til målgrupper om
både våre tiltak, arbeidsliv og andre relevante problemstillinger og muligheter. Det er vanskelig å
måle dette kvantitativt, men vi ønsker å etablere diverse plattformer for informasjonen ved
facebookgruppe, hjemmeside og informasjonsbrosjyre. Vi har også et mål om å kontinuerlig ha
kontakt målgruppen og å være i interaksjon med målgruppen. Et resultatmål er å få 3-4 innspill fra
målgruppen i måneden.
Malstrømseminaret
Malstrømseminaret skal bidra til å koble utflyttet ungdom med ungdom som er bofast i regionen. Et
mål er å få 60 deltagere på et seminar, og å få representanter i programmet fra alle kommunene.
Støtte til kommunenes ungdomsarbeid
Arbeid med ungdomsråd og ungdomsarbeidere i kommunen er med mål om å bedre
medbestemmelsen til ungdom, og dermed også føre til at ungdom får mulighet til å påvirke hvordan
man arbeider med å være en attraktiv region for ungdom å bosette seg i. Etter endt prosjekt er det et
mål om at alle kommuner har et fungerende ungdomsråd og at det finnes en regional
ungdomsmedvirkning.
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Forlenging av prosjektet
Ved å forlenge prosjektet vi ha mulighet til å prøve tiltakene godt ut, og vi vil ha mulighet til å gjøre
grundige evalueringer og ha grundige prosesser for å videreføre tiltakene i næringsliv eller i
kommuner. En forlenging vi også gi Ungdomsprosjektet i Lofoten en tidshorisont som gjør det
enklere å arbeide med tiltak og med kvalitet i tiltakene.
Effekter
Arbeidet i Ungdomsprosjektet er et langsiktig arbeid hvor resultatene vil vises på sikt, og hvor
tiltakene som blir igangsatt skal videreføres i regionen eller i kommunene dersom vi har positive
evalueringsresultater. På sikt skal prosjektet bidra til befolkningsvekst, aldersbalanse i befolkningen,
økt sysselsetting og økt bolyst i Lofoten. Effektene kan måles i forbindelse med tall fra SSB og Indeks
Nordland.
De største utfordringene i forhold til å nå resultatmål og å få et vellykket ungdomsprosjekt ligger i
forankring, prioriteringer og tidsaspekt. Det er svært mange interessenter og potensielle
samarbeidsparter i ungdomsprosjektet, og prioritering av både arbeidsmengde og samarbeidsparter
for å få et fokus på prosjektet. Samtidig er fremdriften i prosjektet viktig for å nå målene til
prosjektet.
Dermed er de største utfordringene knyttet til prosjektprosessen og prosjektledelsen. Av eksterne
utfordringene er forankring hos samarbeidsparter en utfordring. Spesielt samarbeid med
næringslivet og kommunene er et viktig kriterium for å lykkes. En spesiell utfordring i arbeidet er
kommuner hvor ungdomsmedvirkning er dårlig innbygd da samarbeid med ungdomsarbeiderne er et
viktig suksesskriterium.
En annen utfordring er geografi og infrastruktur. Spesielt å få involvert Røst Kommune og Værøy
Kommune vil være avhengig av å finne gode samarbeidsmåter som tar hensyn til infrastruktur og
begrensede fysiske muligheter til å møtes.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Nedenfor er tidsplanen for de forskjellige tiltakene:
Stipendordningen opprettes i 2013, og skal ha tildelinger i 2013,2014 og 2015.
Traineeordningen skal ha oppstart i 2014. Det er et mål å få ansatt en prosjektmedarbeider tidlig i
2014 for å arbeide med traineeordningen. Til 2015 skal det, basert på erfaringer fra første år,
utarbeides en finansieringsplan og en forslag til innretning i regionen.
Malstrømseminaret skal arrangeres første gang i 2013, og det tas mål om at dette inngår som en fast
aktivitet i prosjektet så lenge det varer. Fra 2014 er det et mål om at prosjektet kan tenke i større
baner med Malstrømseminaret.
Informasjonsarbeidet skal ha en hjemmeside fra 2013, og være tilstede på sosiale medier.
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Informasjonsarbeidet skal pågå hele prosjektperioden. Det skal utprøves nye måter å informere på,
og arbeidet med informasjon skal være nytenkende.
Samarbeidet med ungdomsrådene foregår kontinuerlig, men til 2015 skal det være et mål om å ha
funnet en måte å organisere den regionale ungdomsmedvirkninga i regionen.
Vi ber også om at det legges merke til at delene av utgiftene for drift i 2012 må dekkes inn med
inntektene i 2013. Dette på grunn av forutsetningene for utbetalinger i tildelingsbrevene fra
Partnerskap Lofoten. Teknisk er dette lagt inn som en kostnad i 2013 for å synliggjøre utgiftene i
søknadsbudsjettet.
Kostnadsplan
Tittel
Konsulentoppdrag
Kontorutgifter og IKTløsninger
Kostnad fra 2012
Lønn og sosiale utgifter
Malstrømseminaret
Masteroppgavestipender
Møter og arrangementer
Reiseutgifter
Rekruttering og annen
tilretteleggingsinnsats
Små samarbeidstiltak
Traineeordning
Utvikling og drifting av
hjemmeside
Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Flakstad Kommune
Kommunal- og
regionaldepartementet
Moskenes Kommune
Nordland Fylkeskommune Ungdommens kulturmidler
Nordland Fylkeskommune Utviklingsmidler
Partnerskap Lofoten Partnerskapsmidler
Partnerskap Lofoten - RDA
Røst Kommune
Vestvågøy Kommune
Værøy Kommune

2013

2014

2015

20 000

10 000

30 100
187 000
543 000
20 000
100 000
41 000
53 000

26 100

18 750

841 500
70 000
85 000
35 000
47 000

562 000
70 000
47 000
19 000
20 449

25 000
25 000
70 000

10 000
13 000
390 000

3 000
85 000

38 000
38 000
545 000

35 000

5 000

5 000

45 000

1 149 100

1 532 600

830 199

3 511 899

2013

2014

2015

20 149

10 075

509 406
9 068

509 406
9 068

72 500

5 990
747 510
12 090
71 554
12 090

5 990
747 510
6 045
35 777
6 045
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2017

SUM
30 000
74 950
187 000
1 946 500
160 000
232 000
95 000
120 449

2016

2017

SUM
30 224

509 406

8 000
35 000

2016

1 528 218
18 136
8 000

72 500

180 000
11 980
1 495 020
18 135
107 331
18 135
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Tittel

2013

2014

Vågan Kommune

64 480

32 240

Sum finansiering

1 487 337

1 442 656

2015

2016

2017

96 720
581 906

3 511 899

Geografi
1895-Lofoten

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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