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1. Innledning 

Svullrya og Grue Finnskog er for mange en godt bevart hemmelighet. Her finnes mange perler å 

besøke og historier som er verdt å høre på. Stedet har mange spesialiteter og kvaliteter som ligger 

klare for å bli videreforedlet slik at stedet får en økt attraktivitet og økt aktivitet. Det igangsatte 

stedsutviklingsprosjektet har som mål å bidra til en slik utvikling. Resultatet skal bidra til at de som 

bor her blir enda mer stolte av og glad i stedet, de som jobber her opplever utvikling og vekst i sin 

virksomhet, og de som kommer hit på besøk får en opplevelse slik at de gjerne kommer tilbake.  

Det er også et mål å bidra til at Svullrya og Grue Finnskog blir kjent nasjonalt og internasjonalt som 

Finnskogens hovedstad, som senter for skogfinsk kultur og som knutepunkt (destinasjon) for natur- 

og kulturturisme. 

Hovedprosjektet for stedsutvikling skal gjennomføres etter en samlet plan slik at en etter 

gjennomført prosjekt opplever at Svullrya framstår som en helhet. Dette gjelder alt fra  tilrettelegging 

for parkering, for gående og syklende , skilting, turmuligheter, tilgang på servering,  overnatting og 

andre servicetilbud. Det gjelder også tilgjengelighet av kulturelle attraksjoner som Finnetunet, Grue 

Finnskog kirke, Åsta Holths hjem, e.l., informasjon om attraksjoner som finnes i området, samt at 

vertskapsrollen blir ivaretatt og fylt på en måte som gir godt omdømme for stedet og området.  

Som resultat av stedsutviklingsprosjektet skal Svullrya framstå som et tydelig knutepunkt for 

Finnskogen og bidra til at besøkende lett kan finne fram til ønskede destinasjoner, få informasjon om 

historien og hva stedet og distriktet har å by på.  

Bak alle vellykkede prosjekter ligger det stor innsats av mange ulike aktører, profesjonelle og 

frivillige. Det er viktig å planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at resultatet har en varighet  

også etter at prosjektperioden er over. Når prosjektet er avsluttet skal i hovedsak befolkningen og 

næringslivet utvikle stedet videre. Det er derfor viktig at stedsutviklingsprosjektet er forankret hos de 

som bor på Svullrya og at det er etablert en samarbeidskultur som bidrar til samhandling og effektiv 

utnyttelse av ressursene som finnes, både menneskelige og materielle. 

 

  

2. Bakgrunn 

Svullrya er bygdesentret på Grue Finnskog. Svullrya regnes som senteret for den skogfinske kulturen 

på Østlandet og stedet er sammen med Finnskogen for øvrig i tillegg et besøksmål for mange 

tilreisende gjennom hele året for jakt og fiske, rekreasjon og naturopplevelser og for å delta på 

kulturarrangementer.  Svullrya har stor kulturhistorisk verdi, noe som skal stå sentralt og ivaretas i 

stedsutviklingsprosjektet. 

Grue kommune gjennomførte i perioden 2016 – 2017 et forprosjekt for stedsutvikling Svullrya. 

Hensikten var å finne svar på hva som skal til for å skape helhetlig og god stedsutvikling på Svullrya 

og om det er hensiktsmessig å starte et hovedprosjekt. Forprosjektet resulterte i en rapport med 

forslag om organisering av et hovedprosjekt organisert som et paraplyprosjekt med åtte 
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delprosjekter. I tillegg ble det laget en illustrasjonsplan som viser muligheter som kan realiseres i et 

stedsutviklingsprosjekt.  

Hovedmålet med stedsutviklingsprosjektet er å utvikle Svullrya til et attraktivt sted å bo, arbeide og 

besøke.  Oppbyggingen av hovedprosjektet bygger på Telemarksforskning sin rapport om 

suksessfulle distriktskommuner. https://distriktssenteret.no/2012/05/23/suksessrike-

distriktskommuner-en-studie-av-kjennetegn-ved-15-norske-distriktskommuner/  

På bakgrunn av gjennomført forprosjekt og vedtak om videreføring i et hovedprosjekt for 

stedsutvikling på Svullrya, ref. KS - sak. 50/17, ble det i juni søkt om støtte til et hovedprosjekt fra 

ordningen «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn». Det ble søkt om kr. 1 277 500 for perioden 

2017 – 2019. Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i august å tildele Grue kommune kr. 

500 000 til Stedsutvikling – Grue Finnskog – hovedprosjekt. Tildeling av disse midlene forutsetter en 

egeninnsats i tilsvarende størrelse fra Grue kommune. Dette er beregnet i kommunens søknad. Det 

er også forutsatt at midlene kun skal gå til prosjektledelse, planlegging og evt. innkjøp av ekstern 

planleggingsbistand. I tillegg tildelte Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet kr. 400 000 til Skisse 

fylkesvegrelaterte tiltak Svullrya sentrum.   

For tildeling av midler som berører fylkesveg, gjelder egne kvalitetskriterier og egne avtaler på 

inngås. Dette gjelder både prosess - /prosjektutvikling og eventuelle fysiske tiltak.  

Denne prosjektplanen revideres i forbindelse med endringer i prosjektet og tildeling av midler for 

realisering av de ulike delprosjektene.   

Det skal leveres sluttrapportering med prosjektregnskap for bruk av midlene i tråd med 

tildelingsbrev. 

Finnskogen og Svullrya omtales i Kommuneplanens samfunnsdel og i arealplandelen med definerte 

målsettinger både for arealbruk og for utviklingstiltak.  

Jfr. Plan- og bygningsloven, § 1-1 Lovens formål skal planlegging og utvikling på alle nivåer  ”fremme 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner". I steds-
utviklingsprosjektet på Svullrya innebærer dette et samspill mellom tema som natur, kultur, 
infrastruktur, økonomi, økologi og sosiale hensyn. I tillegg til å organisere prosjektet med 
delprosjekter som ivaretar ulike temaområder vil det bli gjennomført fellessamlinger for å sikre  
helhet i prosjektet.  
 

Kommunens visjon er "Livskraftig og levende". En gjennomføring av stedsutviklingsprosjektet på 

Svullrya skal bidra til at dette samfunnet nettopp kan betegnes som livskraftig og levende og at dette 

er tydelig både for de som bor og arbeider der og de som besøker stedet.  

 

3. Prosjektplanen 

Prosjektplanen vil være prosjektets styringsdokument. Prosjektplanen skal vise organisering, mandat 

og deltakere i hovedprosjekt og delprosjekter. Den skal vise tidsplan og aktiviteter, samt klargjøre 

ansvarsforhold og finansiering. Prosjektplanen er stedsutviklingsprosjektets styringsdokument og 

godkjennes av styringsgruppa.  Endringer i planen vedtas av styringsgruppa.  

https://distriktssenteret.no/2012/05/23/suksessrike-distriktskommuner-en-studie-av-kjennetegn-ved-15-norske-distriktskommuner/
https://distriktssenteret.no/2012/05/23/suksessrike-distriktskommuner-en-studie-av-kjennetegn-ved-15-norske-distriktskommuner/
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Planen inneholder:  

 Målsetting for hovedprosjekt og delprosjektene 

 Organisering, mandat og deltagere i prosjektet 

 Tidsplan og aktiviteter 

 Frister og ansvarsforhold 

Gjennomføring av planen forutsetter:  

 Positiv innstilling og hardt arbeid   

 Målrettet styring og koordinering 

 Overholdelse av tidsfrister 

 Prosjektets tiltak må prioriteres politisk og administrativt 

 God informasjon, dialog og aktiv deltagelse 

 Fleksibilitets hos deltagende aktører 

 

Hovedprosjektet organiseres som et paraplyprosjekt med ett overordnet prosjekt, pkt. I, og åtte 

underordnede delprosjekter, pkt. II, 1 - 8.   I denne prosjektplanen beskrives både hovedprosjektet og 

delprosjektene når det gjelder målsetting og mandat. Prosjekter hvor det er bevilget økonomisk 

støtte beskrives med aktivitetsplan og budsjett. Øvrige delprosjekter vil bli detaljplanlagt etter hvert 

som de økonomiske rammene er på plass.  

Denne prosjektplanen vil derfor være et levende dokument som vil bli revidert etter hvert som 

vedtak om i gang setting av nye delprosjekter tas inn i planen.    

 

4. Målsetting  

Målet med stedsutviklingsprosjektet er å øke attraktiviteten for å bo, arbeide og besøke Svullrya.  

Det er et mål at Svullrya blir et bosted med tjenestetilbud og bokvaliteter som gjør at innbyggere i 

alle aldersgrupper trives. Det er et mål at det skal bli enklere å igangsette og drive nærings-

virksomhet på Svullrya og det er et mål at Svullrya skal være kjent nasjonalt og internasjonalt som 

Finnskogens hovedstad, som senter for skogfinsk kultur og som knutepunkt (destinasjon) for natur- 

og kulturturisme. Gjennom stedsutviklingsprosjektet vil det også være mulig å få fram historien som 

omhandler stedets utvikling som følge av utviklingen innen skogbruket og stedet som 

handelssentrum.  
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5. Mandat 

Det utarbeides mandat for hver prosjektgruppe som godkjennes av styringsgruppa.  

Prosjektets tittel og målsetting  Deltagere Tidsperiode Arbeidsområde og mandat 
 

Økonomi 

Overordnet prosjekt 
 

   1231 

I. Utvikle Svullrya til et aktivt og 
attraktivt sted å bo, arbeide og 
besøke 
 
Målsetting:  
Svullrya skal være attraktivt som 
bosted med tjenestetilbud og 
bokvaliteter som gjør at innbyggere i 
alle aldersgrupper trives. Det skal 
også arbeides mot å gjøre Svullrya  
kjent nasjonalt og internasjonalt 
som Finnskogens hovedstad, som 
senter for skogfinsk kultur og som 
knutepunkt (destinasjon) for natur- 
og kulturturisme. 
 
 
 

Leder: prosjektleder 
 
Medlemmer:  
Gr. I: Stein Sorknes og Siv 
B. Thorshaug  
 
Ved behov utvides gruppen 
med  
Gr. II - representanter fra 
regional ressursgruppe for 
stedsutvikling, samt en ikke 
- politisk representant fra 
Grendeutvalget. 
 
 

01.09.2017 – 
01.08.2019 

Arbeidet i hovedprosjektet skal med 
bakgrunn i føringer fra forprosjektet: 

 Igangsette delprosjekter 

 Koordinerer delprosjektene og sikre 
helhet i stedsutviklingsprosjektet 

 Arrangere fellessamlinger og sikre 
kunnskapsflyt i prosjektet 

 Sikre medvirkning av befolkningen 
og særskilte grupper. 

 Legge til rette for og bidra til 
samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere, herunder 
andre utviklingsaktører på Svullrya 
og Grue Finnskog 

 Søke om tilskudd for å få i gang 
planlagte delprosjekter 

 Vurdere behov for ekstern 
kompetanse og sikre innkjøp og 
avtaler med eksterne leverandører  

 Utrede og innstille saker til 
styringsgruppa og politisk 
behandling 

 Rapportere til bevilgende 
myndigheter 

 Levere sluttrapport  
 

Kr. 500 000 
i støtte fra ordningen 
«Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn» 
i 2017. 
 
 
Kr. 400 000 
i støtte fra 
fylkesvegmidler til 
«Skisse fylkevegrelaterte 
tiltak Svullrya sentrum» 
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II. Delprosjekter 
 

    

    Prosjekt 1232 

1. Utvikle/utbedre/forskjønne 
Svullrya Sentrum 

 
Målsetting:  
Øke attraktiviteten og aktiviteten på 
Svullrya ved å utvikle, utbedre og 
forskjønne Svullrya sentrum. 
Arbeidet skal ivareta det 
stedstypiske som er knyttet til 
kulturhistorien, som synliggjør 
verdiene i landskapet og som får 
fram stedsfølelsen. Områdene som 
skal prioriteres er:    
a. Kirkebakken - parkeringsplassen 

–   Forbruksforeningen 
b. Fv 202, gatelys, sikring for 

gående og syklende  
c. Rydde, fjerne kratt og   

Skog i sentrum 
d.    Ny avfallsplass 
e.    Kverndammen 
f.     Rotna 
 
 
 
 
 

Leder: Siv Thorshaug 
Medlemmer:  
Johny Solvang 
Dag Haugen 
Ivar Hoff 
Kristen Madshus  
 
 
Inviteres til samarbeid og 
medvirkning:  
Repr. for Grue Finnskog 
menighetsråd,  
Svullrya vel, 
Grendeutvalget, Hagelaget, 
Grue Finnskog Jeger og 
Fisk, Finnetunets venner,  
Norsk skogfinsk museum, 
leder for Forbruks-
foreningen og eier av 
Qvalebygningen, andre 
grunneiere. 

 Delprosjektgruppa skal:  

 Planlegge og gjennomføre 
planprosess for å utbedre og 
forskjønne forholdene rundt 
kirkebakken, parkeringsplassen 
mellom kirken og fv. 202, samt 
gatelys og forbedring av forhold for 
gående og syklende i tråd med 
målsettinga 

 Initiere utbedring og forskjønning 
av området rundt Joker Grue 
Finnskog 

 Avtale med grunneiere  

 Sikre medvirkning av befolkningen 
generelt, barn og unge og særskilte 
grupper spesielt.  

 I samarbeid med prosjektledelsen - 
søke tilskudd til fysiske tiltak 

 Arrangere dugnader for tiltak som 
kan gjennomføres med slikt arbeid.  

 Igangsette og gjennomføre 
planlagte oppgraderingsarbeider 
etter vedtak i styringsgruppa  

 Planlegge og etablere ny 
avfallsplass. Herunder anskaffe 
tomt, gjøre avtaler med SOR, og 
gjennomføre tiltaket. 

 Følge opp samarbeidet med GFJFF 
om restaurering av Kverndammen 

 
Grue Finnskog Jeger og 
Fisk har søkt og fått 
innvilget kr. 144 000   i 
støtte til rehabilitering av 
Kverndammen. Statlige 
Kulturvernmidler. 
 
Kr. 500 000 i støtte fra 
fylkesvegmidler 2018. 
Tilpasningstiltak for del 
av fv 201.  



 

8 
 

 Samarbeide med Norsk Skogfinsk 
museum om regulering av området 
rundt museumstomta 

 Inngå samarbeid med lag, 
foreninger og andre aktører for å 
sikre sentrum holdes ryddig og 
pyntet.   

    Prosjekt 1233 

2. Informasjon, markedsføring 
og skilting 

 
Målsetting:  
Dette delprosjektet skal øke 
attraktiviteten og aktiviteten ved å 
gjøre området tilgjengelig for 
bosatte og besøkende.  

Leder:  
 
Medlemmer: 
Dag Raaberg, Norsk 
Skogfinsk museum 
 
Herdis Bragelien, leder 
Finnskogen Natur- og 
Kulturpark 
 
 

  Delprosjektet skal:  

 Søke midler til å gjennomføre 
delprosjektet 

 Det skal utarbeides en helhetlig 
strategi og plan for informasjon, 
markedsføring og skilting, og 
iverksettes tiltak for å informere om 
stedets og områdets attraksjoner. 

 Samarbeide og samordne med 
Finnskogen Natur og kulturpark, 
Norsk Skogfinsk Museum og andre 
aktuelle aktører for å få til et 
helhetlig markedsførings- og 
skiltprogram. 

 Kartlegge hva som skal skiltes og 
markedsføres og hvordan dette skal 
gjøres.  

 Velge design og profil på skilt, tavler 
og annet materiell. 

 Lage en plan for plassering og 
«bygging» av skilt og tavler 

 Dialog - avtaler med grunneiere og 
vegvesenet 

 Gjennomføre plassering etc. 

 Avklare drift- og vedlikeholdsansvar 

 
Det ble søkt om støtte 
fra ordningen 
«Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn» 
våren 2018, som ble 
innvilget med kr. 102 500 
under forutsetning av 
tilsvarende kommunal 
finansiering. Ref. vedtak i 
Fylkesrådet 25.6.2018, 
sak 107/18. 
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    Prosjekt 1234 

3. Kommunikasjon og 
samferdsel  

 
En forutsetning for bokvalitet og 
næringsvirksomhet er tilgang og 
kapasitet på bredbånd og mobil. 
Mulighet for buss/ persontransport 
til Kirkenær og tilgang på taxi eller 
annen persontransportordning er 
også et udekket behov.  
 
Det skal derfor prioriteres arbeid 
med:   
a. Bredbånd, mobildekning.  
b. Persontransport, buss, taxi eller 
annen betalingstransport.  

Leder: Haakon Gjems 
 
Medlemmer:  
Anita Sæthre Goplen 
Mie Nielsen 
? 
 
 

 Delprosjektet skal:  

 Samarbeide med utbyggere for å 
sikre god tilgang og kapasitet på 
bredbånd og mobil. 

 Finne løsninger som på raskest 
mulig måte bidrar til god dekning 
og kapasitet for bredbånd og mobil.  

 Sikre finansiering av 
utbyggingsprosjekter for bredbånd 
og mobil gjennom statlige  
støtteordninger og/eller kommunal 
finansiering.  

 

 Utrede og søke etter løsninger som 
sikrer buss/persontransporttilbud 
til Kirkenær for befolkningen på 
Grue Finnskog. 

 

 

    Prosjekt 1235 

4. Liv og lys i alle hus og 
næringsbygg 

 
En utfordring for Svullrya er at svært 
mange hus, står ubebodd i store 
deler av året. Dette preger bomiljøet 
negativt i stor grad, samtidig som 
det er etterspørsel etter hus for leie 
eller salg. 
 
 
Målsetting:  

Leder: Sigbjørn Sæther 
 
Medlemmer:  
Hans Marius Skaslien 
Tony Holm 

 Delprosjektet skal:  

 Avgrense område for kartlegging 

 Kartlegge hvilke hus/bygg som står 
ubrukt eller ubebodd, hvem er 
eiere og hvilke formål disse kan 
brukes til; bolighus, næringsbygg, 
fritidsbolig? Kategorisere 
bruksmuligheter 

 Gjøre henvendelse til eiere av 
hus/bygg for å avklare planer for 
huset og om mulighet for utleie 
eller salg.  

Kr. 82 500,- ble innvilget 
fra ordningen 
«Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn» 
våren 2018, for å 
dokumentere stedets 
byggeskikk, husenes 
historie og utarbeide en 
byggeskikkveileder. 
Dette forutsetter  
tilsvarende kommunal 
finansiering. Ref. vedtak i 
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Målet er å få flest mulig hus bebodd 
og i aktivt bruk, samt å sikre 
tilstrekkelig tilgang på boliger for 
kort og langtids utleie.  
 
Svullrya har en stort antall trehus i 
jugendstil. For å ta vare på og 
videreforedle stedets identitet vil 
det være av stor betydning å få frem 
historiene rundt byggeskikk og bruk 
av husene. 

 Bidra til hus/bygg blir solgt/utleid  

 Hjelpe til med å lage en felles 
plattform for presentasjon og 
formidling av det som er ledig. 

 Tilrettelegge for boligbygging 
o Klargjøre regulerte tomter 

for salg  
o Markedsføre tomter 
o Vurdere nye områder for 

bebyggelse 
o Medvirke til utvikling og 

utbygging av nye 
tomteområder. 

 Kartlegge, samle inn og 

dokumentere den gamle 

trehusbebyggelsens historie og 

hvilken funksjon husene har hatt.  

 Utarbeide en stedsanalyse om 
byggeskikk, og en 
byggeskikkveileder for fremtidig 
bruk. Innhente bistand fra ekstern 
kompetanse.     
 

Fylkesrådet 25.6.2018, 
sak 107/18. 

    Prosjekt 1236 

5.  Bidra til bygging av Norsk 
Skogfinsk Museum 
 
Det pågår arbeid for å realisere 
bygging av nytt museumsbygg for 
Norsk Skogfinsk Museum.  

Leder:   Delprosjektet skal:  

 Stedsutviklingsprosjektet skal holde 
løpende dialog med ansvarlige for 
utbyggingen, samordne planer og 
bidra til at bygging igangsettes.  
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    Prosjekt 1237 

6.  Svullryatjernet 
 
Målsetting:  
Bringe Svullryatjernet tilbake til 
opprinnelig stand, og legge til rette 
for å bruke område til aktivitets-,  
tur – og friluftsområde både 
sommer og vinter.   
 
 
 

Leder: Stein Sorknes 
Medlemmer:  
Bjarne Korbøl 
Cato Rismoen 
Espen Granberg 
Anne Grete Bråten 
 

2018 - 2019 Delprosjektet skal:  

 I samarbeid med prosjektledelsen - 
søke tilskudd til fysiske tiltak 

 Innhente nødvendig bistand for å 
utrede lovkrav, behov, tiltak, 
konsekvenser, ansvarsforhold og 
økonomi for utbedring av 
Svullryatjernet og tilrettelegging for 
bruk som turområde.  

 Avtale med grunneiere  

 Igangsetting av tiltak for å hindre 
forurensing og tiltak for å rense 
Svullryatjernet. Iverksettes etter 
gjennomført utredning og 
finansiering av tiltaket. 

 Tilrettelegge område som tur- og 
friluftsområde med fiskeplass om 
sommeren og skøytebane om 
vinteren. Iverksettes etter at 
forholdene rundt tjernet er utredet 
og tjernet er renset og utgravd. I 
tillegg må finansiering være på 
plass. 

 Sikre medvirkning via lag og 
foreninger, barn og unge og 
særskilte grupper spesielt.  

 Avklare drift-  og 
vedlikeholdsansvar 

 Tilrettelegge område som tur- og 

friluftsområde for sommer og 

vinteraktiviteter. Bygging av 

 
Kr. 40 000 i 
fylkeskommunale midler 
2018. 
 
 
Kr. 115 000,- innvilget  
fra ordningen 
«Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn» 
våren 2018, for å 
tilrettelegge og 
tilgjengeliggjøre området 
rundt Svullryatjernet for 
aktiviteter sommer og 
vinter. Tilskuddet 
forutsetter tilsvarende 
kommunal finansiering. 
Ref. vedtak i Fylkesrådet 
25.6.2018, sak 107/18. 
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gapahuk, brygge, to bruer og 

lyssetting. Universell utforming. 

 Avklare og fastsette drift og 

vedlikeholdsansvar 

 Sikre medvirkning via lag og 

foreninger, barn og unge og 

særskilte grupper spesielt.  

    Prosjekt 1238 

7.  Utsmykking – utendørs kunst 
 
Målsetting:  
Få reist et eller flere kunstverk som 
får frem stedstypiske kulturuttrykk 
og som skaper oppmerksomhet, 
begeistring og nysgjerrighet. 
 
Det kunstneriske uttrykket skal 
underbygge stedets historiske og 
kulturelle identitet, binde fortid og 
nåtid, men også tilføre ny identitet.   
 
 
 
 

Leder: Anne Berit 
Gullikstad 
 
Kunstfaglig ansvarlig:  
Vidar Koksvik 
Medlem: Marit Korbøl, 
Finnskogutstillingen 
 

 Delprosjektet skal:  

 Søke om midler til planlegging av 
kunstprosjektet 

 Søke om midler til 
produksjonsfasen 

 Sikre medvirkning i planleggingen 
av å få reist et eller flere kunstverk 

 Utarbeide budsjett for 
kunstprosjektet 

 Gjennomføre møter med aktuelle 
samarbeidspartnere 

 Utarbeide kriterier for valg av 
kunstner(e) og kunstverk  

 Lyse ut til konkurranse 

 Innstille til valg av kunstverk 

 Gjennomføre produksjonsfasen i 
prosjektet 

 

Prosjektet har fått tildelt 
kr. 50 000 i generelle 
kulturmidler fra Hedmark 
fylkeskommune. I tillegg  
pågår en dialog med 
kulturavdelingen i 
Hedmark fylkes-
kommune for å søke 
midler til kunstprosjektet 
gjennom nordiske og 
eventuelt europeiske 
ordninger. Prosjektet er 
tenkt delt inn i tre faser:  
a. Workshop for seks 

inviterte kunstnere 2. 
– 4. mai 2019 
Hensikten er at 
kunstnerne skal høre 
om, oppleve og 
erfare Svullrya og  
Finnskogen.    



 

13 
 

På bakgrunn av disse 
dagene skal de 
levere skisser til 
kunstverk. 
 

b. En jury velger ut tre 
kunstverk som skal 
finansieres, produses 
og plasseres som 
integrerte elementer 
i sentrum av Svullrya.     

 

    Prosjekt 1239 

8.  Samhandling og samarbeid 
 
Det er et stort engasjement og 
innsats hos de som bor på Svullrya 
og Grue Finnskog gjennom lag og 
forenings-virksomhet, og ved 
spesielle arrangementer. Det har 
kommet innspill på at samarbeidet 
og samhandlingen for å nå felles mål 
kan bli enda bedre. Dette arbeidet 
må derfor prioriteres. 
 
a. I forbindelse med 50 års jubileet 

for Finnskogdagene 2019 skal 
stedsutviklings-prosjektet 
arrangere en fagdag om 
Skogfinsk bosetting og kultur, og 
for øvrig støtte opp om  
Republikken Finnskogens  
arrangement 

 
 
a.  
Leder:  
Anita Sæthre Goplen 
Medlemmer:   
Erik O. Møller, Wenche 
Huser Sund, Haakon Gjems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Delprosjektet skal: 

 Søke om støtte for å realisere 
prosjektet 

 Bidra til økt aktivitet, samarbeid og 
samhandling på Svullrya og Grue 
Finnskog. 

 Stimulere til igangsetting av 
aktiviteter og tiltak som fremmer 
stedsutviklingens hovedmål. 

 Legge til rette for 
utviklingsprosjekter. 

 Bidra til nettverksetablering og 
kontakt mellom aktører som 
arbeider innenfor samme område. 

 Bistå med søkekompetanse for å 
søke aktuelle støtteordninger. 

 Sørge for at det utarbeides 
prosjektplaner for igangsatte 
prosjekter 

 
Det er søkt om kr. 
350 000 i støtte fra 
Hedmark 
fylkeskommune til 
Finnskogdagene. Av 
dette kr. 37 000 til 
skogfinsk seminar.  
I tillegg søkes det om 
støtte fra offentlige 
ordninger: Tilskudd til 
nasjonale minoriteter og 
Prosjektstøtte 
kulturvern. 
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b. Grue kommune v/ 

Stedsutviklingsprosjektet skal 
være prosjekteier for  prosjektet 
«Finnskogsykkel»   

 
b. 
Leder:  
Haakon Gjems 
Medlemmer:  
Finnskogtoppen, Joker 
Grue Finnskog, Grue 
Finnskog bil og mek., 
Anita Sæthre Goplen, ? 
 
Det søkes om midler til 
egen prosjektleder. 

 
Det søkes om midler fra 
Innovasjon Norge til 
forprosjekt for å realisere 
8 b. Forprosjektet skal 
munne ut i søknad om 
midler til et treårig 
prosjekt våren 2019. 
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6. Organisering 

 

Stedsutviklingsprosjektet organiseres slik at det er i best mulig stand til å realisere forannevnte 

prosjektmål. 

Et hovedprosjekt for stedsutvikling på Svullrya vil bli eid og ledet av Grue kommune v/ rådmannen.  

Styringsgruppen for prosjektet har en sammensetning som gir tverrfaglighet, politisk representasjon 

fra posisjon og opposisjon, samt representerer administrativ ledelse.  

 Hovedprosjektgruppen skal ha et overordnet ansvar og mandat, jfr. pkt. I, for å utvikle Svullrya til et 

aktivt og attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Denne prosjektgruppen må ivareta alle forhold som 

bidrar til slik måloppnåelse, herunder å koordinere arbeidet i delprosjektene.   

Det etableres en prosjektgruppe for hvert delprosjekt. Disse vil ha ansvar og mandat for punktene       

II. 1- 8. Bemanning av disse prosjektgruppene vil skje etter hvert som det finansiering er på plass.  

Prosjektoppbygging: 

Hovedprosjektet organiseres og bygges opp som et paraplyprosjekt, og skal være i best mulig stand 

til å realisere prosjektets hovedmål og delmål.  

Hovedprosjektgruppen skal ha et overordnet ansvar og mandat, for å utvikle Svullrya til et aktivt og 

attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Denne prosjektgruppen må ivareta alle forhold som bidrar til 

slik måloppnåelse, herunder å koordinere arbeidet i delprosjektene.   

I tillegg vil det bli igangsatt åtte delprosjekter som får et eget arbeidsområde og mandat, jfr. kap 9 s. 

17 – 19 i forprosjektrapporten. Delprosjektene vil bli bemannet og igangsatt etter hvert som det er 

avklart finansiering.   

 

Prosjektorganisering:  

Prosjekteier: Rådmannen 

Prosjektleder: Rådgiver i rådmannens stab. Det tilsettes egen prosjektleder som leder og koordinerer 

det overordnede arbeidet.  

Styringsgruppe:  

Tre representanter fra formannskap/kommunestyret, to representanter for barn og unge, samt to 

ansatte fra administrasjonen med relevant ansvarsområde. Styringsgruppa skal vedta prosjektplanen,  

endringer i denne og behandle og ta avgjørelser i prinsipielle saker. Saker som gir budsjettmessige 

konsekvenser skal legges fram for Formannskapet. 
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Prosjektgruppa:  

Prosjektgruppa vil sammen med prosjektleder ha ansvar for å koordinere prosjektet, igangsette 

delprosjekter, arrangere fellessamlinger og planlegge tiltak underveis i prosjektet. Det forutsettes at 

disse har mulighet for å arbeide aktivt med stedsutviklingsprosjektet gjennom hele prosjektperioden.  

Prosjektgruppa består av en mindre del som arbeider kontinuerlig med prosjektet; Gr. I - og en 

utvidet gruppe, Gr. II, for å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse og involvering av andre relevante 

bidragsytere. 

Gr. I - Enhetsleder for landbruk og teknikk, ansatt med lokal tilknytning til Svullrya og prosjektleder. 

Gr. II - vil være en utvidet prosjektgruppe og bestå av Gr. I og i tillegg representanter fra regional 

ressursgruppe for stedsutvikling, samt en ikke - politisk representant fra Grendeutvalget. 

Prosjektgruppa sammenholder arbeidene fra delprosjektene, og lager innstilling til styringsgruppa 

ved behov for vedtak. 

 

Delprosjekter:  

For delprosjekt II.1 vurderes tilsetting/frikjøp av egen prosjektleder på deltid. 

I tillegg til politikere og fagfolk fra administrasjonen inviteres representanter for næringsliv, lag, 

foreninger, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner/ildsjeler til å delta i prosjektgruppene. Det 

søkes også å involvere representanter fra sentrale myndigheter og fagmiljøer innenfor aktuelle 

temaområder. Bred involvering er en suksessfaktorer i prosjektet. 

Varigheten av de enkelte delprosjektene vil variere, med estimert en total varighet på to år, fra 

august 2017 til juli 2019. Delprosjektene avslutter sitt arbeid når mandatet er oppfylt.   

 

7. Kritiske faktorer 

Kritiske faktorer for å nå ønskede resultater er identifisert til å være:  

1.     Ulike interesser  
2.     Skape en felles identitet for de involverte  
3.     Tilstrekkelig finansiering av tiltakene som skal iverksettes 
4.     Tilstrekkelig forankring av planene 
5.     Tilgang på kompetanse  –  slik at stedsutviklingen blir «historisk riktig» 
6.     Utforming av gater og streder, lys, gangveger m.m. får en stedstypisk profil og tar vare på det  
        særegne for området.  
7.     Svullrya må svare opp til omdømmet, tilby kvalitet  
8.     Være bevisst i arbeid med omdømme og hvem som er uformelle/formelle ambassadører 
9.     Motarbeidende krefter 
10.   Få til aktivitet og positivitet, samarbeid og at alle drar i samme retning 
11.   Konkurranse om aktivitet og arrangementer innad på Svullrya 
12.   Lukkede dører til serviceinstitusjoner og attraksjoner 
13.   Struktur, system og ressurser til å vedlikeholde  og drifte  
14.   Sammenheng i mangfoldet som finnes på stedet  
15.   Manglende vilje til samarbeid og samhandling mellom viktige aktører  
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Disse faktorene må ha alle delprosjekter være bevisst på, forbygge og jobbe for å forbedre på best 

mulig måte. 

 

8. Involvering 

Involvering og medvirkning i stedsutviklingsprosjektet vil være avgjørende for å få et ønsket resultat. 

Det vil derfor bli invitert til deltagelse i de ulike delprosjektene i prosjektgrupper, temamøter, åpne 

møter og dugnader. Målgruppene i prosjektet er:  

Innbyggere 
Barn og unge 
Ildsjeler 
Barne- og ungdomsrådet 
Lag og foreninger 
Grunneiere 
Næringsdrivende 
Folkevalgte 
Samarbeidspartnere innenfor ulike delprosjekter 
Besøkende, turister 
Nabokommuner 
 

Det har vært vanskelig å få til medvirkning av barn og unge i forprosjektperioden. Dette er imidlertid 

en viktig erfaring og et signal om at det må tenkes nytt om hvordan barn og unge skal involveres. Å få 

med barn og unge vil ha vesentlig betydning for stedsutviklingsprosjektet og for å sikre et 

bærekraftig samfunn. Invovering av barn og unge gjelder for både hovedprosjekt og delprosjektene. 

For å sikre medvirkning av barn og unge vil det bli etablert et samarbeid med Grue barne- og 

ungdomsskole.  

 

9. Aktiviteter 

9.1.   Oppstartfase – felles for alle delprosjekter 

 Delta på fellessamlinger 

 Vedta prosjektplan med framdriftsplan og budsjett  

 Konstituering og igangsette delprosjektets arbeid med å avklare mandatet, avgrenser 

temaområdet, klargjøre samarbeid med andre delprosjekter,   

 Kartlegge mulige økonomiske støtteordninger - søke på prosjektmidler som er relevante for 

det aktuelle prosjektområde.  

9.2.   Utredningsfase – planfase 

 Innhente opplysninger og kartlegge hva som må være avklart for å gjennomføre tiltaket.  

 Innhente ekstern faglig bistand der det er nødvendig. 

 Involvere myndighetsorganer innenfor temaområdene det arbeides med.   

 Gjennomføre møter med samarbeidspartnere. 

 Iverksette utredningsarbeid, ROS - analyser og andre plantiltak der det er påkrevet.  
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 Ekskursjon til sammenlignbare steder for å hente inspirasjon og øke kompetansen.  

 Prosjektere – planlegge gjennomføring av tiltakene. 

 Sikre nødvendige godkjenninger og vedtak for å iverksette tiltak.  

 Avholde møter med berørte grunneiere. 

 Utrede saker og legge disse fram for behandling og vedtak i styringsgruppa. 

 Utrede saker for behandling i politiske organ der det er påkrevet.  
 

9.3.   Involvering og medvirkning 

 Informere internt og eksternt om målet for og utviklingen i prosjektet.  

 Legge til rette for og arrangere tiltak som sikrer medvirkning fra befolkningen generelt og   
       barn og unge spesielt. 
 

9.4.    Samordning 

 Gjennomføre fellessamlinger for alle delprosjektene slik at tiltakene planlegges og iversettes  
ut fra en helhetlig plan. Gjensidig informasjon og kunnskapsutveksling. 

 Legge fram saker for behandling i styringsgruppa for å sikre helhetlig og god stedsutvikling. 
 

9.5.    Gjennomføring 

 Gjøre avtaler med eksterne leverandører 

 Igangsette fysiske tiltak etter vedtatt plan 

 Prøve ut nye samarbeidsformer  
 

9.6.    Avslutning - rapportering  

 Feire gjennomførte prosjekter 

 Markere åpning av plasser/tiltak som er ferdigstilt 

 Rapportere om gjennomførte tiltak  

 Avlegge regnskapsrapporter og sluttregnskap 
 

 

 

10. Økonomi  

I tillegg til statlig tildeling ivaretas egeninnsats ved disponering av personellressurs og gjennom 

årsbudsjett for 2018. Det søkes fortløpende om eksterne midler gjennom tilskuddsordninger som er 

relevante for de ulike delprosjektene og for å få realisert prosjektplanene.  

 

 



 

19 
 

10.1. Kostnad – og finansieringsplan 

 

Kostnadsplanen omfatter budsjettering og finansiering av hovedprosjektet for perioden  

august 2017 – juli 2019. Etter hvert som delprosjektene blir finansiert legges det fram  

budsjetter for disse til godkjenning i styringsgruppa.  

 

Hovedprosjekt I –  

Utvikle Svullrya til et 

aktivt og attraktivt sted å 

bo, arbeide og besøke 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand   50 000 300 000  200 000  550 000 

Møtegodtgjør   5 000   15 000   5 000    25 000 

Møter, reiseutgifter   10 000   25 000   10 000    45 000 

Prosjektledelse inkl sos 
utg   195 000   390 000   195 000   780 000 

Samlinger, ekskursjoner        1.  

Sum kostnad 260 000 730 000 410 000  1 400 000 

Hovedprosjekt I 

finansiering 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egeninnsats 100 000 300 000 100 000  500 000 

Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn 500 000    500 000 

Fylkesvegmidler  
Skisse fylkesvegrelaterte 
tiltak Svullrya Sentrum 400 000    400 000 1.  

Sum finansiering 1 000 000 300 000 100 000  1 400 000 

 

Møtegodtgjøring er budsjettert med 6 møter pr. år for styringsgruppa. 

Ekstern bistand omfatter innleie av arkitekttjenester, konsulent/rådgivingsbistand, foredragsholdere til 

samlinger o.l.  

Møter gjelder utgifter til leie av lokaler og servering. 

Ekskursjon, studietur er budsjettert for å kunne besøke andre småsteder som har gjennomført tilsvarende 

tiltak som inspirasjon og for å øke vår kompetanse.  

Samlinger - gjelder fellessamlinger for hovedprosjekt og delprosjektene for å samordne tiltak og informere 

hverandre underveis i prosjektperioden. Dette er også en arena for å øke kompetansen innenfor ulike 

områder, - f.eks. gjennom eksterne foredragsholdere.    

 

Det forutsettes at det søkes om eksterne prosjektmidler for å finansiere gjennomføring av de ulike 

delprosjektene, gjennom  ordninger som til eksempel kulturmidler og vassdragsmidler.  

Investeringstiltak fremmes i egne saksframlegg og innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan. 
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Hovedprosjekt II. 1. – 
Utvikle, utbedre, 
forskjønne Svullrya  
Sentrum 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand  235 000   235 000 

Møtegodtgjør  15 000 5 000  20 000 

Møter, reiseutgifter  25 000 10 000  35 000 

Prosjektledelse inkl sos 
utg  200 000 80 000  280 000 

Prosjektmedarbeidere      

Samlinger, ekskursjoner  50 000 15 000  65 000   2.  

Sum kostnad  525 000 110 000  635 000 

 

Hovedprosjekt II.1. 
 – finansiering 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egeninnsats  75 000 60 000  135 000 

Fylkesvegmidler  
Tilpasningstiltak for del av 
fv 201  500 000   500 000 2.  

Sum finansiering  575 000 60 000  635 000 

 

Hovedprosjekt II.1. 
 – investering 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Kjøp av tomtegrunn, 
oppgradering av 
parkeringsplass  300 000   300 000 1.  

Sum investering     300 000 

Finansiering-  
kommunale midler 100 000 200 000   300 000 

Sum  100 000 200 000   300 000 
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Hovedprosjekt II. 2. – 

Informasjon, 

markedsføring og skilting  

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand  20 000 70 000  90 000 

Møter m.m.   15 000 20 000  35 000 

Lønn inkl dugnad  30 000  50 000  80 000 

Sum kostnad  65 000 140 000  205 000 

 

 

Hovedprosjekt II. 2. – 

Informasjon, 

markedsføring og skilting 

Finansiering 

 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egen innsats  10 000 31 000  41 000 

Dugnad      

Kommunale midler   61 500  61 500 

Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn  102 500   102 500 

Sum kostnad  112 500 92 500  205 000 

 

 

Hovedprosjekt II. 2. – 

Investering 

 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Skilt og tavler   90 000*  90 000* 

Informasjonsmateriell?- 
nettside?  ? ? ? ? 

Sum kostnad   90 000  90 000 

Kommunale midler   ?  ? 

Gaver, ekstern støtte   50 000  50 000 

Sum investering   ?  ? 

 

*Dekkes ikke av tilskuddsmidler 
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Hovedprosjekt II. 4. –   

Liv og lys i alle hus og 

næringsbygg  

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand  30 000 50 000  80 000 

Lønn inkl. dugnad   25 000 30 000  55 000 

Trykking veileder   30 000  30 000 

Sum kostnad  55 000 110 000  165 000 

 

 

Hovedprosjekt II. 4. –   

Liv og lys i alle hus og 

næringsbygg  

Finansiering 

 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egen innsats   33 000  33 000 

Kommunale midler    49 500  49 500 

Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn   82 500  82 500 

Sum kostnad   165 000  165 000 

 

 

Hovedprosjekt II. 6. – 

Svullryatjernet  

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand   40 000  40 000 

Lønn inkl. dugand   100 000  100 000 

Materialer     90 000*  90 000* 

Gjerdeprosjekt   100 000         100 000 

Sum kostnad   330 000  330 000 

 

*Dekkes ikke av tilskuddsmidler 
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Hovedprosjekt II. 6. – 
Svullryatjernet  
Finansiering 
 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egen innsats, inkl dugnad   80 000  80 000 

Kommunale midler    20 000  20 000 

HFK – vassdragsmidler   40 000  40 000 

Inkluderende og attraktive 
lokalsamfunn   50 000  50 000 

Rovviltmidler 
 
  100 000  100 000 

Gaver, m.m.     40 000  40 000 

Sum kostnad   330 000         330 000 

 

Under arbeid: 

Hovedprosjekt II. 7. –   

Utsmykking – utendørs 

kunst  

2017 2018 2019 2020 SUM 

Ekstern bistand   30 000  30 000 

Lønn       

Møtegodtgjør      

Honorar   20 000  20 000 

      

Reisekostnader   29 570  29 570  

Sum kostnad   79 570  79 570 

 

 

Hovedprosjekt II. 7 –  

Utsmykking – utendørs 

kunst  

 Finansiering 

 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Egen innsats      

Kommunale midler       

Generelle kulturmidler 
HFK   50 000  50 000 

Nordisk kulturfond  29 570   29 570 

Sum kostnad  29 570 50 000  79 570 
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Hovedprosjekt II. 8. –     
a. Finnskogdagene  
Skogfinsk seminar 
11.7.2019 
 

2017 2018 2019 2020 SUM 

Servering   60 000  60 000 

Reise, transport   20 000  20 000 

Lokaler   5 000  5 000 

Honorar   21 000  21 000 

Kulturinnslag   21 000  21 000 

Andre utgifter   10 000  10 000 

Sum kostnad   137 000  137 000 

 

Hovedprosjekt II. 8. –     

a. Finnskogdagene  

Finansiering  

2017 2018 2019 2020 SUM 

Generelle kulturmidler – 
Hedmark fylkeskommune   37 000*  37 000* 

Tilskudd nasjonale 
minoriteter   

 50 000** 
  

 50 000** 
 

Prosjektstøtte kulturvern    50 000***   50 000*** 

Sum Inntekt    137 000    137 000 

*Midler søkt 1.12.2018 
**Søknad sendt 20.1.2019 
*** Søknad sendes 1.3.2019 
 

11. Tidsplan 

Tidsplanen for stedsutviklingsprosjektet omfatter alle delprosjektene og hver av disse skal planlegges 

med egen framdriftsplan. Dette arbeidet er beskrevet under kap. 5. og hvert delprosjekt følger denne 

faseinndelingen:   

 Søknad om prosjektmidler 

 Etablere prosjektorganisasjonen – godkjenne prosjektplan 

 Oppstartfase 

 Utredning - planfase 

 Gjennomføring 

 Avslutning 

 Rapportering 

 

 

12. Rapportering og evaluering 

Høsten 2017 ble det laget en dronefilm over sentrum for å dokumentere hvordan sentrum så ut ved 

oppstart av hovedprosjektet.  

Hvert delprosjekt skal registrere tidsbruk og dokumentere sin aktivitet med referat og eller bilder.  



 

25 
 

Ved tildeling av eksterne midler må søknadsansvarlig følge opp rapporteringsansvaret underveis og 

avslutningsvis.  

Frist for rapportering av midler fra ordningen «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» er 

31.3.2019. Rapport med regnskap for hovedprosjektet i perioden 1.9.2017 – 31.12.2018 behandles i 

styringsgruppa 14.2.2019. 

I oppstarten av stedsutviklingsprosjektet må styringsgruppa ta stilling til hva som skal evalueres 

under prosjektperioden og etter avslutning av prosjektet.  

 

13. Effekter 

Stedsutviklingsprosjektet, arbeidet som pågår i delprosjektene og prosessene rundt disse vil gi mange 

effekter. En ønsket effekt er at folk som bor på Svullrya og omegn benytter tilbud, møteplasser og 

attraksjoner som finnes på stedet og på den måten øker sin livskvalitet og trivsel.  

Ønsket effekt er at stedsutviklingsprosjektet gir økt tilflytting og økt interesse for å starte og/eller 

overta næringsvirksomhet på stedet.   

Det er en ønsket effekt at barn og unge får etablert et eierskap til Svullrya og Grue Finnskog og selv 

ønsker å bidra til videre stedsutvikling. 

Videre antas det at stedsutviklingsprosjektet generelt vil føre til økt bevissthet om og eierskap til 

stedet og dets attraksjoner, noe som på sikt vil gi en felles identitet. 

Som en følge av stedsutviklingsprosjektet og andre pågående prosjekter på Svullrya og Grue Finnskog 

vil området bli kjent både nasjonalt og internasjonalt, attraktivitet som turistmål øker og 

besøkstallene vil stige. 

En effekt av prosjektet er at det etableres  en samarbeidsstruktur mellom lag og foreninger som 

bidrar til økt samhandling og mer effektiv utnyttelse av ressursene som finnes, både menneskelige og 

materielle. 

Etter avsluttet prosjekt er det tilgang på bredbånd og tilfredsstillende mobildekning på Svullrya som 

bidrar til at det er enkelt drive næringsvirksomhet her. Det er tilbud om kollektivtransport  fra 

Svullrya til Kirkenær, og tilgang på taxi eller annen persontransportordning i Svullrya, noe som vil 

forenkle mulighetene for de som skal bo her og besøke stedet. 

En ønsket effekt er at flere av husene som i dag står ubebodd store deler av året blir solgt eller utleid 

til folk som bor der fast, og det igangsettes bygging av nye boliger på Svullrya. Stedet vil framstå som 

et aktivt og levende lokalsamfunn. 

En effekt av arbeidet med stedsutviklingsprosjektet og utbedring og forskjønning av sentrum vil være 

at Svullrya framstår som en helhet, herunder også bygging av nytt skogfinsk museum. Dette innbyr til 

at fastboende og besøkende i alle aldre ønsker å møtes her og tilbringe tid på Svullrya.   

Kunstverk som blir reist i forbindelse med prosjektet vil ha et stedstypisk kulturuttrykk som skaper 

oppmerksomhet, attraktivitet og begeistring. Dette vil være «prikken over i ‘en» for et sted man 

alltid vil ha et positivt minne om.   


