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Opsummering af møtet 

 

1. Jostein Østhus bød velkommen til mødet og fortalte kort om baggrunden for møtet og et godt 

fremmøte (14 deltagere).  

2. Povl orienterede om prosjektet: Livlig Engagement og målet med det: Prosjektet bygger på den 

opfattelse, at der i lokale grendelag, frivillige lag og organisationer findes ressourcer, som kan 

bruges endnu bedre i arbejdet med lokal utvikling. Prosjektet skal undersøge og afprøve forskellige 

måder at forene de ressourcer hos lokale aktører i lag og skabe samvirke mellem dem om utvikling 

af lokalsamfundet. Dette projekt har fokus på følgende områder: lokal næringsutvikling, 

Livkvalitet/trivsel og på omdømme/profilering. Det er et sigte med prosjektet at etablere et 

Fællesråd for alle lag i Finnøy Kommune, som også kan fungere som bindeled mellem kommunen 

og de ulike lokalområder 

3. Det var møtets formål at afklare, hvordan medlemmer af Fogn Grendelag og de øvrige indbudte 

repræsenanter fra ulike lag og organisationer på Fogn ser på sin aktuelle situation og måden den 

løser sine opgaver til at fremme trivsel i lokalsamfunnet. Vi brugte spørgeskemaet: «Grendelagets 

syn på utviklingsarbeid og dets muligheter» til at få et overblik. Se kopi af resultatet nedenfor. 

4. Hovedkonklusion – vurderet ud fra møtedeltagernes aktuelle syn på det utviklingsarbejde og dets 

muligheter: De fremmødte anførte, at Fogn er et godt sted at bo og det blev især fremhævet af 

børnefamilierne. Børnene har mange gode fritidsaktivitetsmuligheder og Fogn har stor tilslutning til 

idrætsaktiviteter, såvel blandt børn som voksne. Og så har Fogn Norges bedste 17. maj 

arrangement. Og der er en høj næringsaktivitet på øen – rundt regnet 40 arbejdsplasser. 

Eksisterende Næringsgrupper på øyen:: Entreprenør/bygg, Ryfylke tomat og Bondelaget 

Kritikken var, at vilkårene for bosætning og næringer på øen er blevet mere utforutsigbar gennem 

de seneste år.  

 

Trusler om skolelukning, begrænsninger i infrastruktur, dårlig mobiltelefondækning, som ikke lever 

op til standarden andre steder, vanskelige vilkår for næringer. Kritikken kom især til vilkår for 

boligbyggeri og de nye begrænsninger i udstykning langs kystlinjer, samt til byggemodnings 

kravene, som opleves som urimeligt høje. Flere af repræsentanter for næringer oplever dårlig 

kommunikation med Kommuneadministrationen. 

Det er baggrunden for, at vurderingerne af øens fremtidsvilkår ligger i det ”gule område” på 

spørgeskemaet – se kopi nedenfor. Til trods for de mange kritiske punkter, så er der meget god 

tilfredshed med bosætningsvilkårene og høje vekstambitioner og arbejdet for at nå 400 beboere på 

øen (Grendelagets konkrete vision for deres arbejde). 

 

Grendelaget har udover forskellige konkrete aktiviteter fokuseret på spørgsmål omkring 

infrastruktur, for at sikre at nye beboere finder øen attraktiv at bosætte sig på. På det grundlag 

vurderes, at laget måske burde have brugt mere tid – dog stadig med en stor opbakning til det 



 
 

arbejde, som styreleder Jostein Østhus har leveret. Der var stor tilfredshed med at de 2009 havde 

etableret dette åbne forum og de synes grendelaget supplerede arbejdet i øvrige lag og 

organisationer på øen godt. Men der var måske brug for flere ressourcer til laget – fire møder om 

året er måske ikke tilstrækkeligt tid at bruge til gruppens mulige opgaver. 

 

Indbyrdes i Grendelaget er arbejdet præget af konsensus – men laget kan måske gøre mere for at 

informere øvrige indbyggere på Fogn om deres arbejde. Det blev drøftet, hvordan grendelaget kan 

understøtte arbejdet for bedre vilkår for boligudstykningen på øen i samarbejde med aktørerne. I 

øvrigt blev øen hjemmeside ros meget – såvel for sin aktualitet, som praktiske anvendelse. 

 

5. Afrunding af møtet: Deltagerne blev bedt om at give anbefalinger til hvad Grendelaget kan gøre, for 

at følge op på aftenens kritikpunkter og forslag til handlinger. Den mest konkrete anbefaling 

drejede sig om at gøre noget for vilkårene for boligudstykning og byggemodning. 

 

6. Aftalte handlinger. Povl holder kontakten med styreleder Jostein Østhus, for at afklare 

opfølgningsmuligheder – evt. i forbindelse med grendelagets årsmøte. 

 

Ideer opsamlet på møtet (en bruttoliste, som ikke blev prioriteret på møtet) 

 

- Det er ett krevende arbejdide å få endret tilbage den optimismen, som der var engang. Det er ett 

arbeid, som kræver mere end 4-5 møter pr. år. V må bruke mer tid og spørgsmålet er hvem får tak i 

dette? 

- Ønsker mere forpligtende samarbeid mellom Grendelaga ikommunen. Det skal være fast møter 

med brainstorming og felles strategi for øyane som i dag ikke er landfast med E39 og Rennesøy. 

- Vi bør organisere os efter modell av 17 maj komiteen – der alle er medlemmer og i størst mulig 

grad vert utfordra til ulike grupper. Styret si oppgave er å organiserere aktiviter utover eigen 

stryeaktivitet 

- Vi skal sikre god motagelse av nye, med vejledning og dugnadshjelp 

 

 

  



 
 

 


