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Kommune: Hjelmeland kommune 

Prosjektnavn: Hjelmeland 24-7 

Prosjektleder: 

 

Åsmund Sigmundstad 

Leder i 

styringsgruppen: 

Åsmund Sigmundstad 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Sissel Bakke 

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe x 

b) Forankring i befolkningen x 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Ungdomsteater er oppstarta med 15 aktive ungdomar. 

Auka samhandling mellom frivillige lag og innbyggjarar/tilflyttarar, 

arbeidsgruppe er etablert og prosess for å få dette til er oppstarta. 

Byggje kvinnenettverk, arbeidsgruppe er etablert og arbeidet er starta 

og kvar aktivitet har samla opptil 70 kvinner med god deltaking av 

innflyttere/ innvandrarar. Bygdekvinnelaget har fått eit nytt medlem 

som er innvandrar. 

Tilretteleggjing  møteplassar ute i naturen: Arbeidsgruppe med 

deltaking frå to bygder er etablert og har starta arbeidet. 

Prosjektet er på god veg til å nå sine mål. 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Alle innbyggjarane: Gjennom dei ulike prosjektgruppene er det sett i 

gong arbeid for å nå betre ut til alle innbyggjarane. 

Ungdom 13-18 år: Gjennom oppstart av ungdomsteater har prosjektet 

nådd ut til ungdom i alderen 13-16 år. Ein av desse er innvandrar. 

Kvinner: prosjektaktivitetar har nådd ut til om lag 80 kvinner. Om lag 

15 av desse er innvandrarar. 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Felles kick off for arbeidsgruppene er gjennomført med 24 deltakarar. 

Ungdomsteater er oppstarta med øving ein gong i veka. 

Det er arrangert 4 opne møter for kvinner i Hjelmeland. 

Studietur med arbeidsgruppene til Vinje og Seljord blir gjennomført 

med 12 deltakarar 4.-6. mai 2012. 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan: ja 

b) Forsinket pga. sein tilbakemelding om tilsagn frå 

kommunaldepartementet, oppstart ungdomsteater 3 mnd etter 

plan, ”Mangfald, fellesarrangement” er noko forsinka, 

innvandrarforum forsinka 6 mnd etter planen, registrere andel 

innvandrar i frivillige lag er forsinka pga manglande 

tilbakemelding frå laga.  

c) Det er foretatt følgende justering: ingen justering 



 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt x 

b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller 

utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

 


