Prosjekt «Bolyst Grane – Der elvene møtes»
Søknad sendt kommunal- og regionaldepartementet 05.03.2012

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektperiode

Bakgrunn:
Grane kommune opplever en nedgang i befolkningstallet, fra 1740 innbyggere i 1982 til 1455 i 2012.
Dette til tross for en positiv utvikling innen samferdsel, næring og annen infrastruktur:
Hovedferdsels-åren gjennom Grane, E6, utbedres gjennom Veipakke Helgeland og det vil investeres
for ca. 1,3 milliarder bare i Grane de kommende årene. I forbindelse med E6-utbyggingen vil det også
foretas store forbedringer på det lokale veinettet på og rundt Trofors.
Hjørnesteinsbedriften Norgesvinduet Svenningdal AS investerer i ny-vinnende produksjonsutstyr for
20 millioner og budsjetterer med en økning av omsetningen på 20 prosent for 2012.
Bedriften har i dag 80 fast ansatte, derav 7 fra Litauen som har bosatt seg i kommunen, flere av disse
med familie. I tillegg ansetter de årlig ca.30 personer på halvårskontrakter fra mars til oktober.
På Trofors ligger Sentrum Næringshage, et kontor- og bedriftsfellesskap med moderne og trivelige
lokaler med plass til flere leietakere.
Ny sentralskole med idrettshall ble innviet i 2010. Idrettsanlegget utbedres og kunstgressbane ble
tatt i bruk i 2011.
Det er full barnehagedekning og god eldre- og pleieomsorg.
Kommunen har flere klargjorte byggefelt, der to av dem ligger i fin pendleavstand til regionsenteret
Mosjøen.
Det er likevel stagnasjon i boligbyggingen og det er en stor utfordring å skaffe tilveie boliger både for
tilflyttere og innbyggere med boligbehov.
Både offentlig og privat sektor har i tillegg problemer å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
Grane kommune ønsker å jobbe kreativt og målrettet for økt bolyst og omdømmebygging.
Kommunen er allerede godkjent som nasjonalpark-kommune, og kommunesenteret Trofors er inne i
prosess for å søke status som nasjonalparklandsby.

Prosjektmål:
Kommunen ønsker å snu befolkningstendensen med fokus på følgende punkter:
- Stimulere til at de som bor her blir boende
- Iverksette tiltak som skaffer oss nye innbyggere og kvalifisert arbeidskraft
- Stimulere til økt boligbygging og bygging av leiligheter/hybler.
- Involvere og engasjere hyttefolk i omdømmebygging, utvikling og tilflytting

Forankring:
Grane kommune er medlem i initiativet www.vivilheim.no, et samarbeidsprosjekt mellom kommuner
og bedrifter på Helgeland med fokus på å holde kontakt med utflyttede Helgelendinger og motivere
dem til å velge å flytte tilbake.
Høsten 2011 ble det nedsatt en tverrfaglig kommunal arbeidsgruppe som vekselvis jobbet med idedugnader og bearbeiding av innspill. Arbeidet resulterte i saksinnstilling til formannskapet med
konkrete forslag til økt boligbygging og strategi for innfasing av Bolyst-prosjekt.
I kommunestyre-sak 007/12 ble det fattet vedtak om stimulering til økt boligbygging og nedsatt
prosjektgruppe og styringsgruppe for Bolyst Grane.
I formannskap-sak 068/12 ble det fattet følgende vedtak:
Ordningen med kommunalt tilskudd for å stimulere til økt boligbygging videreføres i 2013 med
Inntil kr. 1.000.000,-. Utgiftene dekkes fra Vefsnafondet.
Tildelingskriteriene endres i nødvendig grad med bakgrunn i de erfaringer som er gjort i 2012.
Formannskapet får dette som egen sak i forbindelse med sak til Vefsnafondet.
Dette tiltaket er en videreføring av bolystsatsingen til Grane kommune.
Grane kommune vil videreutvikle bolystprosjektet fremover med nye tiltak, dette i nært
samarbeid med bolystgruppen som er kommet godt i gang med sitt arbeide.
Web-domenet www.boigrane.no er kjøpt.

Prosjektorganisering:
Jfr. kommunestyrevedtak 007/12:
Oppnevning av prosjektgruppe for "Bolyst Grane" bestående av 6 innbyggere med ulik tilhørighet og
erfaringsbakgrunn.
Oppnevning av formannskapet som styringsgruppe for prosjektet "Bolyst Grane".
Prosjektgruppa konstituerte seg i møte 17.04.12, og vil med mandat fra kommunestyret utvikle og
gjennomføre Bolystplan «Grane - Der elvene møtes».

Samarbeidspartnere:
Grane Næringsutvikling AS med deltakelse i prosjektgruppe og mulig sekretariatsfunskjon
Norgesvinduet Svenningdal AS med oppfølging av arbeidstakere og –søkere
vivilheim.no med markedsføring av tiltakene
Helgeland Museum som arrangør og bistand i stedsutvikling
Grane IL som arrangør
Andre lag og foreninger
Distriktssentret med kontakt og veiledning
Husbanken med veiledning

Aktiviteter:
Utvikle og gjennomføre Bolystplan «Grane - Der elvene møtes" med prioritering og ansvarliggjøring
av følgende tiltak:

A. Iverksette lokal omdømmeundersøkelse
B. Forbedre informasjonen til nye tilflyttere:
-Utvikling av portalen www.boigrane.no
-Oppgradering av folderen "Grane kommune" med redigering og spissing mot ønskede
målgrupper
C. Spisse infotilbudet ved å delta på messer mv i våre nabokommuner
D. Arrangere årlig student- og utflyttertreff i romjula på Trofors i samarbeid med vivilheim.no
E. Få på plass et møtepunkt/kafè på Trofors
F. Opprette fadderordning for tilflyttere og sette i verk tiltak for involvering i lokalsamfunnet
G. Arrangere norskkurs for arbeidsinnvandrerne
H. Etablere et organ som kan koordinere og bidra ved ulike arrangementer:
- Utvikle eksisterende arrangementer som "Julemarkedet på Bygdetunet» og "Tine Fotballskole"
- Søke å arrangere større idretts- og kulturarrangementer på krets- og fylkesnivå.
I. Fremme lokalt engasjement og aktivitet i utviklingen av Grane og Trofors som
nasjonalparkkommune og -landsby med fokus på myke trafikanter, utvikling og forskjønnelse
av sentrum.
J. Kommunalt tilskudd ved bygging av privatbolig eller utleieenheter i kommunale byggefelt

Målgrupper:
- Kommunens egne innbyggere: Økt bolyst og synliggjøring av fordelene ved å bo i kommunen.
Fremme lokalt engasjement. Stimulering til boligbygging
- Ny-innflyttere: Fylle ledige stillinger.
Gi informasjon og økonomiske fordeler ved bosetting i kommunen, særlig ang. boligbygging
Introduksjon i lokalmiljøet
- Hyttefolk: Økt medvirkning og engasjement i lokalsamfunnet rundt fritidsboligen.
Resultat:
- Få nøye kjennskap til ønsker og behov blant dagens innbyggere/hytteeiere
- Gi relevant informasjon om Grane for tilflyttere og arbeidssøkende
- Få direkte kontakt med mulige tilflyttere via treff og messer
- Trofors skal få et etterlengtet møtested med serveringstilbud
- Alle tilflyttere skal få besøk og oppfølging av frivillige faddere
- Lokale ildsjeler skal avlastes for ansvaret med arrangementer
- Flere vil bygge egen bolig eller utleieboliger/ -leiligheter

Effekter:
En offensiv kommunal satsing med både økonomiske og sosiale virkemidler av den størrelses-orden
det her er snakk om forventes å vekke oppmerksomhet, og bidra til at Grane settes på kartet som et
attraktivt sted å bo og jobbe.

Innbyggere, arbeidstakere og hytteeiere vil gjennom prosessen med prosjektet få mer lokal
kunnskap, bli mer beviste, forhåpentligvis mer engasjerte og dermed bli bedre ambassadører for
kommunen.
Både kommunal og privat sektor forventes å få kvalifiserte søkere som ønsker å bosette seg i
kommunen.
Satsingen på teknologisk industri og næringsarealer kan få flere bedrifter og grûndere til å velge
lokalisering i kommunen.
Boligmangel skal ikke lenger være en faktor som får folk til å velge andre alternativer enn Grane.
Befolkningsnedgangen forventes stoppet, og med det kan servicetilbud og tjenestetilgang
opprettholdes i kommunen på minst det samme høye nivå som i dag.
Tidsplan:
2012:
April

Mai

August
September
November
Desember

- Konstituering av prosjektgruppe
- Utlysing av tilskudd for boligbygging
- Utlysning faddere
- Forberedelser sommerarrangementer
- Foreta spørreundersøkelse
- Tilsetting og oppstart faddere
- Oppstart norsk-kurs
- Offentliggjøre resultat av spørreundersøkelsen
- Tildeling av boligtilskudd
- Utvikling av info med bakgrunn i resultat av spørreundersøkelsen
- Deltakelse messe
- Student- og utflyttertreff
- Oppsummering av prosjektet på årets siste kommunestyremøte

2013:
Videreføre tiltakene arrangementsutvikling, deltakelse messer, fadderordning, norsk-kurs samt
student- og utflyttertreff i henhold til prosjektgruppens og styringsgruppens fortløpende vurderinger.
Mars
- Utlysningskonkurranse for drift og lokalisering av møteplass/kafè
Mai
- Konkret jobbing med vinner av utlysningskonkurransen
- Ferdigstille og lansere nettsted www.boigrane.no
Desember
- Oppsummering av prosjektets andre år på årets siste kommunestyremøte
2014:
Videreføre tiltakene arrangementsutvikling, deltakelse messer, fadderordning, norsk-kurs samt
student- og utflyttertreff i henhold til prosjektgruppens og styringsgruppens fortløpende vurderinger.
Desember
- Oppsummering av prosjektets tredje og siste år på årets siste kommunestyremøte
Evaluering av tiltakene i prosjektet og vurdere videreføring av de mest vellykkete.

Kostnadsoverslag:
Tiltak

2012

2013

2014

Totalt

Arrangement-utvikling
Deltakelse messer
Godtgjørelser fadderordning
Norskkurs
Omdømme-undersøkelse
Student- og utflytter-treff
Tilskudd boligbygging
Utlysingskonkurranse kafe/møteplass
Utvikling av info
Prosjektsekretariat

40
10
70
60
25
20
1150

40
30
125
60

40
30
125
60
20

40
10

20
1000
150
80
80

10

120
70
320
180
25
60
2150
150
120
100

Totalt

1415

1505

275

3295

2012
1150
300
300

2013
1000
300
300

2014

Totalt
2150
600
600

1750

1600

200

2795

Finansieringsplan:

Grane kommune
Fylkesmannen i Nordland skjønnsmidler
Nordland Fylkeskommune utviklingstilskudd
Andre
Totalt

(Tall oppgitt i hele tusen)

