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1. Bakgrunn
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Hyllestad kommune har utfordringar når det gjeld nedgang i folketal og 
arbeidsplassar og eit einsidig næringsliv. Spesielt ser kommunen det som viktig å 
stanse og reversere utflyttinga av unge kvinner.

Det omsøkte prosjektet bli ledd nummer to i ein tre-trinns plan for omstilling og 
utvikling i Hyllestad: 

1. Først fokus på den umiddelbare situasjonen som oppstod da Havyard Leirvik 
varsla nedbemanning av ca. 100 tilsette i 2020

2. No skalering og utviding av elementa i det prosjektet ut over Havyard og 
Havyard-tilsette

3. Deretter, frå ein gong i 2022, eit meir langsiktig omstillings- og vekstprogram for 
Hyllestad
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2. Målsettingar
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Målsettinga i prosjektet er å styrke næringsgrunnlaget og bidra til å sikre dei eksisterande 
arbeidsplassar og etablere nye arbeidsplassar i Hyllestad. 

Konkrete resultatmål for prosjektet er:

• Idéfangst utført i det lokale næringslivet innan tre utvalde bransjar for å identifisere 

moglege felles satsingsområde (1-2 hovudtiltak frå kvar)

• Etablert og gjennomført eit program for gründerar samt knoppskyting i etablert 

næringsliv

• Etablert og gjennomført eit kompetansehevingsprogram for verksemder og 

einskildpersonar 

• Lokale verksemder har fått tilbod om å delta på vekstprogram
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2. Målsettingar forts.
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Konkrete resultatmål for prosjektet er:

• Grendalaga gjennomfører sine 3-årige LivOGLyst program med god støtte, dialog og 

heilskapstenking. Ressurs til omstillingsprosjektet (infrastruktur, sosiale møteplassar og 

anna lokalsamfunnsutvikling). 

• Kartlagt unge kvinners etablering og bulyst. Nabokommunar invitert til å delta i 

prosjektet. Nettverk for vidare arbeid er etablert

• Styrka BAS samarbeid med nabokommunane

• Hyllestad.info – kommunen sin samfunnsportal er utvikla og sikrar informasjon, dialog, 

begeistring, marknadsføring av lokalsamfunn og næringsliv.

• Plan/søknad/finansiering til fase 3 er ferdigstilla.
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3. Avgrensingar
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• Tidsperspektiv: Aktivitetane i prosjektet vil starte våren 2022. I utgangspunktet 
vil dei ha varigheit ut 2022/start av 2023. Om vi klarar å finansiere ein fase 3, vil 
dette prosjektet få ein glidande overgang i løpet av 2022. Om det ikkje kjem slike 
midlar, vert dette prosjektet avslutta våren 2023.

• Geografisk dekningsområde: I utgangspunktet Hyllestad kommune, men i nokon 
grad er det ein felles bu- og arbeidsmarknad med nabokommunane Høyanger, 
Fjaler, Askvoll og Solund, med gjensidig utveksling av arbeidskraft.

• I høve det ordinære verkemiddelapparatet: Prosjektet vil i høg grad nytte det 
ordinære verkemiddelapparatet (kommunal førstelineteneste, næringshage, 
inkubator osb.). I prosjektet vil nokre av desse arbeide i utover det ein kan 
forvente frå ordinær verksemd og innsats blir timefakturert. Dette blir avklart 
gjennom prosjektavtale med Hyllestad kommune.
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4. Organisering og ressursar
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Funksjon Medlem/ressursar

Prosjekteigar Hyllestad kommune

Prosjektansvarleg Kommunedirektør

Prosjektleiar Veronica Haveland

Prosjektgruppe Hyllestad kommune v/Næringskoordinator og v/leiar Plan og Utvikling, 
Hyllestad Næringsråd, Klar Bedrift, Aksello, Visit Fjordkysten, Akvahub, 
Grendalaga, eventuelle andre ressursar

Referansegruppe Innovasjon Norge, Framtidsfylket, Havyard Leirvik, Høgskulen på 
Vestlandet, Fagskulen i Sogn og Fjordane, Folkeuniversitetet, HNU, 
FNU, Solund kommune, Askvoll kommune, Grendelaga, 
Distriktssenteret, Dale VGS, Måløy VGS, Høyanger VGS

Styringsgruppe Hyllestad kommune v/kommunedirektør, Hyllestad Næringsråd, 
Høyanger kommune, Fjaler kommune, Vestland fylkeskommune
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5. Gjennomføring og aktivitetar
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• HA1. Nye arbeidsplassar gjennom utvalde satsingsområde i tre bransjar

a) Havbruk

b) Reiseliv

c) Elektro innan fornybar energi

• Næringane sjølve identifiserer moglegheitene.

• HA2. Etablere og gjennomføre eit program for gründerar samt knoppskyting i etablert næringsliv

• Spesiell fokus på unge kvinner.

• Nyttar dei lokale/regionale aktørane i verkemiddelapparatet.

• HA3. Kompetanseheving for næringsliv og einskildpersonar

• HA4. Utvikling av Grøn Hub i Leirvik, med fagmiljø innan havbruk, elektrifisering, marine næringar
og gjestekontorplassar. Bygge komplette samanhengande økosystem innan havbruksnæring i 
aksen Leirvik- Lutelandet- Bulandet.
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5. Gjennomføring og aktivitetar forts.
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• HA5. Forbetre infrastruktur. Tilrettelegge for innovasjon og klyngemijø. Gode nærmiljø. 
Definere og vidareutvikle sosiale møteplassar. Lokalsamfunnsutvikling i nært samarbeid 
med Liv og lyst-prosjekta i Hyllestad. 

• HA6. Unge kvinners etablering- og bulyst i Hyllestad og i BAS området. Finne svar på kva 
som er viktig for reversere permanent flytting

• HA7. Vidareutvikle Hyllestad.info. God informasjon og kommunikasjon med lokalsamfunn 
og næringsliv. Studie/kartlagt tilflyttarkontor etter Årdal-modellen.

• HA8. Kva distriktsutfordringar har vi til felles med Fjaler og Høyanger. Ta initiativ til 
nabokommunane når det gjeld å styrke BAS samarbeid

• HA 9. Førebu og utarbeide eit godt program som kan finansierast med eksterne midlar 
(verktøykassa til VK, regjering, statsforvaltar, IN))
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5. Gjennomføring og aktiviteter forts.
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Tidspunkt Milepæl

Desember 2021 Plan og søknad på plass, finansiering bekrefta, prosjektleiar engasjert

Februar/ mars 2022 Endeleg godkjenning av prosjektplan og finansiering fase 2

Alle Hovudaktivitetar planlagt, organisert og starta opp. Oppstart 

prosjektgruppe-/ og styringsgruppemøte

Mars/mai 2022 Idefangst i satsingsområda, kartlegging påbegynt Etablert program for 

gründerar og knoppskyting

Mars/mai 2022 Etablert kriteria for støtte til opplæring/utdanning for verksemder og 

einskildpersonar

Mai/juni 2022 Utarbeidd plan/søknad for prosjekt i fase 3 dersom finansiering

Hausten 2022 Overgang til nytt prosjekt fase 3 dersom finansiering

2.kv 2023 Rapportering og avslutting
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6. Budsjett
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Budsjettpost Sum

HA0  Prosjektleiing, styringsgruppe, arbeidsgrupper og administrasjon 900.000

HA1 Nye arbeidsplassar gjennom utvalde satsingsområde i tre bransjar 600.000
HA2 Etablere og gjennomføre eit program for gründerar samt knoppskyting i etablert 
næringsliv 400.000

HA3 Kompetanseheving for næringsliv og einskildpersonar 1.100.000
HA4 Grøn hub + samanhengande økosystem innan havbruksnæring i aksen Leirvik-
Lutelandet- Bulandet. 300.000
HA5 Forbetre infrastruktur og styrke møteplassar for å støtte oppunder næringsutvikling 
og bulyst 300.000

HA6 Unge kvinners etablering og bulyst i Hyllestad 300.000

HA7 Vidareutvikle Hyllestad.info, samfunnsportalen til kommunen og Hyllestadsamfunnet 500.000

HA8 Kva distriktsutfordringar har vi til felles med Fjaler og Høyanger 300.000

HA9 Førebu og utarbeide eit godt og langsiktig utviklingsprogram for fase 3 300.000

SUM 5.000.000
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7. Finansiering
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Tittel Sum

Tilskot frå VF 50 % 2.500.000

Eigeninnsats Hyllestad kommune 1.600.000

Hyllestadfondet 300.000

Eige arbeid deltakande verksemder,  einskildpersonar og nabokommunar 600.000

Sum 5.000.000
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8. Risikofaktorar
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• Vi må senke ambisjonane i fase 2 – får ikkje fullfinansiert denne fasen som 
tenkt

• Vi får ikkje finansiering til fase 3 – det langsiktige omstillingsarbeidet
• Covid 19 kan avgrense moglegheiter for reiser og møter samt forsinke 

nokre prosessar
• Dei generelle økonomiske rammevilkåra og marknadssituasjonen i dei 

viktigaste næringane bør halde seg gode
• Mange involverte aktørar vil krevje god prosjektplan og god styring
• Samarbeidsklima mellom aktørane, også innad i næringslivet, må vere 

basert på felles målsettingar og vilje til å sjå felles løysingar
• Moglegheitene i prosjektet, både for verksemder og einskildpersonar, må 

marknadsførast godt for å sikre god deltaking
• Anna?
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Anna
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