Prosjektplan
#

BefolkBygda

Prosjektet #BefolkBygda har som overordet mål å få økt befolkningsvekst i Stjørna i Indre Fosen
kommune. Området består av tettstedene Råkvåg, Husbysjøen og Selnes. Flere aktiviteter er
planlagt, men midler som blir omsøkt i denne fasen er gjennomføring av ett befruktningsseminar
som vil sette fokus på tilbudene vi har å tilby tilflyttere. Seminaret skal gjennomføres i sammenheng
med den offisielle innvielsen for den nybygde Mælan skole.

1.0 MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Stjørna har over år opplevd en nedgang i befolkningstall, dette har ført til en reduksjon i antall
elever/barn på Mælan skole og i Fagerbakken barnehage. Dette er forsøk på å snu denne
trenden.
1.2 Prosjektmål
Hovedmål:
 Befolkningsvekst i Stjørna
 Flere elever i skole og barnehage
 Øke tilgang på kvalifisert arbeidskraft, særlig innenfor helse.
 Vise ungdom fordelene med å bo i Sjørna.
 Gjennomføre ett «Befruktningseminar»
Delmål:
 Bevisstgjøre eksisterende befolkning rundt mulighetene vi har i området for å skape en
kultur for framsnakking
 Lage en blogg.
 Lage en hjemmeside.
 Opprette en hasjtag for å profilere området og mulighetene, #Befolkbygda

1.3 Beskrivelse
#BefolkBygda
Planlegging av seminar: høst 2018- vinter 2019
Gjennomføring: vinter 2019 Kostnadsramme: se budsjett
For å få i gang arbeidet og gi pr til prosjektet så startes det hele med ett arrangement som heter
«Befruktningsseminar». Dette navnet er valgt for å skape nysgjerrighet og omtale.
Befruktningsseminaret vil bestå av følgende aktiviteter:
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Foredrag/Kåsør
Kulturelt innsalg fra lokaleaktører
o Teater
o Musikk
Matservering
Ulike stands med lokale aktører innen næringsliv og frivillighet fra området.

I forbindelse med at Mælan skole har fått et nytt skolebygg og skal offisielt åpnes i februar 2019 så vil
Befruktningsseminaret være en del av aktivitetene for å skape blest om Stjørna.
Prosjektet skal innebefatte følgende arbeidsoppgaver:










Oppstartsmøte med arbeidsfordeling
Planlegging av aktiviteter
Søke lokale sponsormidler
Opprette Bloggen «#BefolkBygda
Igangsette blogg med regelmessige innlegg som beskrevet i prosjektplan.
Promotering av Befruktningsseminar
Fysisk forberedelse av Befruktningsseminar
Gjennomføring av Befruktningsseminar
Evaluering

2.0 Organisering
Prosjekteier: Stjørna næringsforum org 976 512 820
Prosjektleder og koordinator: Maria Husby Gjølgali
Styringsgruppe: Maria Husby Gjølgali, Klara Adolfsen og Berit Nesset
Det etableres egne arbeidsgrupper (delprosjektgrupper) for de ulike tiltakene ved behov.
3.0 Hovedaktiviteter
Tiltakene skal munne ut i en økt befolkningsvekst og en optimisme og stolthet for området.
Hovedaktivitet
1. Søke ekstern støtte
2. Gjennomføring av
Befruktningsseminar
3. Blogg #BefolkBygda

4. Prosjektledelse

Deloppgave
 Sende søknad til Formannskapet
 Undersøker muligheter for å søke også andre steder
 Planlegge aktiviteter, innhold og støttespillere.






Lage en plan for hvordan og hva bloggen skal
inneholde og hvem som har ansvar for å publisere
aktuelt stoff
Info og rapportering
Involvering av prosjektgruppe
Administrativ sluttrapport
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4.0 Fremdriftsplan, oppfølging og milepæler
Prosjektet har en prosjektperiode på inntil 1 år. Igangsetting skjer høst 2018
Milepæler
November 2018



Januar 2019



Januar 2019



Styringsgruppa opprettes og igangsetter
arbeidet.
Søknad om støtte fra formannskapet
Indre Fosen
Oppretter bloggen #BefolkBygda

Februar 2019



Befruktningsseminar avholdes

Januar – Desember 2019



Videreføring av bloggen

Desember 2019



Evaluering

5.0 Kritiske suksessfaktorer




Samarbeid og finansiering av prosjektet
Deltagernes engasjement og medvirkning til tiltak
Enighet om prioriteringer og utvalg som gjøres i prosjektet
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6.0 Økonomi
Budsjett og finansieringsplan.
Budsjett prosjekt:
Utgifter:
Aktivitet

Sum

Bevertning

3000,-

Innleid Kåsør/foredragsholder til seminar

25000,-

Annonsering

1500,-

Sum

29 500,-

Finansiering:
Dugnadstimer forberedelser 30 timer

12 000,-

Gjennomføring av seminar 60 timer

24 000,-

Søkte midler fra FSK, Indre Fosen

29 500,-

Sum

65 500,-
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