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Kommune:  

Prosjektnavn: Bygdekvinnelaget åpner bygda  

Prosjektleder: 

 

Ingrid Grene Henriksen 

Leder i 

styringsgruppen: 

Siri Bruem  

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Kontaktpersonen / prosjektlederen sitter sentralt i Norges 

Bygdekvinnelag og har direkte kontakt med KRD.    

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

Styret i Norges Bygdekvinnelag er styringsgruppe 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt X , regionalt X eller 

nasjonalt  

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Overordna mål:   

Norges Bygdekvinnelag skal bidra til at bygda skal bli rausere,  

åpnere og mer inkluderende i møte med tilflyttere fra inn- og 

utland.  

Delmål:  
- Bidra til å stabilisere eller øke befolkningen i distriktene 

- Gjøre bygda/kommunen/området mer attraktivt som bosted og 

lokaliseringsvalg for bedrifter  

- Bidra til økt kompetanse for målgruppene 
 

I et slikt prosjekt vil det alltid være umålbare og målbare 

resultater. Ut fra antall tiltak en så langt har oversikt over og 

årsmeldingene fra fylkes- og lokallag, vil en hevde at en er på 

god vei til å nå målet.  

 

En kan registrere en økt bevissthet om at det skal arrangeres åpne 

møter/temamøter og det kan se ut som et prosjekt gjør det lettere 

å arrangere inkluderende tiltak, ta kontakt med nye grupper og 

inviterer med seg noen en vanligvis ikke har invitert med. 
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Av umålbare resultater nevner vi engasjement, stolthet, samhold, 

vennskap, kunnskap, fellesskap, bevisstgjering, kreativitet, 

kompetanse, mot m.m.  

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

1. Medlemmer i Norges Bygdekvinnelag 

2. Andre i bygda/kommunen som ønsker å være med i prosjektet.  

3. Kvinner og tilflyttere fra inn- og utland 

 

 

Prosjektet ble i løpet av 2011 presentert for medlemmene i 

Norges Bygdekvinnelag (målgruppe 2) gjennom medlemsbladet 

Bygdekvinner, eget menypunkt på organisasjonens nettsider, 

Idébank på www.bygdekvinnelaget.no , informasjon på 

fylkesårsmøter og ledersamlinger og ved utsending av ”verktøy” 

i form av informasjon og idéhefte.   

Rapporter viser at det gjennomføres mange aktiviteter for å  

inkludere tilflyttere fra andre land.  

 

Det vil i det videre arbeidet nå bli lagt enda mer vekt på å 

motivere lokallaga til å invitere norske tilflyttere da disse også er 

en målgruppe i prosjektet.  

Resultat som er 

oppnådd i form 

av aktiviteter eller 

tiltak 

- Prosjektet er satt på arbeidsplanen i fylkesstyrene i 

Bygdekvinnelaget.  

- Prosjektet var tema på ledersamlinger i 2010 og 2011 og på 

fylkesledersamling i 2011 og 2012. 

- Fra mars 2011 til utgangen av året ble det registrert 38 

presseoppslag om Bygdekvinnelaget åpner bygda.   

Prosjektleder Ingrid Grene Henriksen var registrert med 24 

presseoppslag.  

- Det er rapportert at ca 300 lokallag har tiltak knyttet til 

prosjektet. I tillegg har mange av fylkesstyrene arrangert 

samlinger for lokallagene. Til sammen har flere hundre deltatt på 

disse samlingene.  

- Våren 2011 ble det utarbeidet idéhefte med forslag til hvordan 

lokallag kan legge opp arbeidet med prosjektet og gjøre 

aktivitetene åpnere og mer inkluderende. Heftene er distribuert til 

ca. 700 mottakere. Det er utarbeidet studieopplegg til heftet. 

- Høsten 2011 ble det arrangert seminar i Bodø og Kristiansand - 

Med hjartet på rette staden – nord og sør. Til sammen deltok ca. 

180 deltakere.  

- Norges Bygdekvinnelags Kvinnestipend ble lyst ut for å 

inspirere unge kvinner til å ta tak i blant annet praktiske eller 

teoretiske oppgaver/prosjekt/metoder som dokumenterer hva som 

gjør bygder rausere, åpnere og mer inkluderende. Det var ingen  

søkere som oppfylte kriteriene så stipendet ble utsatt til 2012 

med økt stipendsum til kr 50.000. Marie Frøysadal Hetland fra 

Jørpeland fikk stipendet til arbeidet med Flerkulturell møteplass.  
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Vurdering av 

framdrift i 

forhold til 

opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan 

b) Forsinket pga.  

Prosjektleder startet i jobben 1.januar 2011. Forarbeid og 

oppstart ble likevel gjennomført høsten 2010.  

c) Det er foretatt følgende justering:  

- Kvinnestipend: Siden vi ikke fikk inn aktuelle søkere i 

2011 ble stipendsummen i 2012 økt. 

- Skrivekonkurranse: For å dokumentere møter mellom 

kvinner er det invitert til skrivekonkurranse – Kvinne 

møter kvinner.  

- Nasjonalt seminar som var planlagt vår 2012 ble 

gjennomført høst 2011    

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt  

b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. X 

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 

 

Effekten kommer i hele landet som følge av at 

Bygdekvinnelaget er en landsdekkende organisasjon.  

 

Kort beskrivelse 

av metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

- Informere lokallag m.fl. om mål og arbeidsmetoder i prosjektet. 

Dette gjøres i hvert nummer av medlemsbladet Bygdekvinner, er 

gjort så langt i brev/utsendinger til lokal- og fylkeslag, på 

www.bygdekvinnelaget.no, på kurs og seminar. 

- Ha et samlende symbol for prosjektet    

- Inspirere og gi råd til lag og andre som vil sette i gang tiltak  

- Delta på / bistå med fylkesvise og lokale kurs/samlinger 

- Lage og distribuere inspirasjons-/studiemateriell  

- Arrangere seminar  

- Dele ut Bygdekvinnelagets Kvinnestipend  

- Dokumentere tiltak som inkluderer tilflyttere fra inn- og utland 

- Videreformidle kunnskaper og erfaringer 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre 

lokalsamfunn 

Norges Bygdekvinnelag har lokallag i hele landet. Gjennom 

rapporter om aktiviteter og erfaringer i medlemsbladet 

Bygdekvinner og på organisasjonens, fylkeslagenes og lokallags 

nettsider vil prosjektet ha overføringsverdi mellom fylkes- og 

lokallag i Bygdekvinnelaget og til andre organisasjoner.  

 

Gjennom samarbeid med andre lag/organisasjoner, kommunen 

osv vil målet og hensikten med prosjektet inspirere andre til å ta 

tak i ”hvordan inkludere tilflyttere fra inn- og utland”.  

Ekstern 

kommunikasjon 

og deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

2011:  

- Bygdeforskningsdagen 2011 – Stjørdal 

- Ledersamlinger i fylkeslag 

- 16 fylkesårsmøter i Bygdekvinnelaget 

http://www.bygdekvinnelaget.no/


prosjektet - Fylkesledersamling i Bygdekvinnelaget 

- Prosjektet blir omtalt i alle utgaver av medlemsbladet 

Bygdekvinner 

- Prosjektet har eget menypunkt på www.bygdekvinnelaget.no  

 

- Har presentert prosjektet i media og i andre sammenhenger der 

det har vært mulig  

- Samlinger for lokallag i regi av fylkesstyrer  

 

Fram til 22. april 2012:  

- Prosjektleder og styringsgruppemedlemmer har vært på 

samlinger i fylkes- og lokallag og informert på 16 fylkesårsmøter 

- Informasjon om prosjektet er alltid en del av presentasjonen av 

Norges Bygdekvinnelag i andre fora 

- Kronikk Bolyst virker i Nationen 

 

Regnskap (satt 

opp slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Se eget vedlegg.  

 

Hvilke 

målsettinger i 

distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser  

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller 

bidra til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse og 

formalkompetanse) for målgruppen X 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre 

transporttiltak og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 

bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 

reisemål? 

Gi en kort omtale 

av hvordan 

arbeidet er tenkt 

videreført etter 

prosjektets slutt 

(maks 250 ord) 

Etter prosjektperioden vil Norges Bygdekvinnelag fortsatt 

arbeide for at målet - Bidra til å skape rausere, åpnere og mer 

inkluderende bygder for tilflytterer fra inn- og utland - skal være 

grunnlaget for tiltak i lokallaga og at begrepet Bygdekvinnelaget 

åpner bygda skal ”leve videre”.  

 

Bakgrunnen for og tiltak, kunnskaper og metoder i prosjektet vil 

bli fortsatt bli implementert som en del av grunnlaget for det 

videre arbeidet på alle nivå i Norges Bygdekvinnelag. Dette vil 

skje gjennom foredrag, kurs, skriftlig materiale m.m.  
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Fylkes- og lokallag vil bli oppfordret til å videreføre og 

videreutvikle inkluderende aktiviteter som er gjennomført i egen 

regi eller sammen med andre.  

 

Erfaringsdeling av idéer og tiltak vil bli gjort bl.a. gjennom 

medlemsbladet Bygdekvinner og Idébanken på nettsidene.  

 

Materiellet som allerede er utarbeidet og distribuert er ”tidløst”, 

så det vil bli oppfordret til fortsatt å gjennomføre studieringer/-

tiltak. I den grad en ser behov og har økonomi, vil materiellet bli 

videreutviklet.  

 

Det er diskutert hvordan en på forskjellige måter kan inspirere 

lokallaga til å fortsette og videreutvikle tiltak og aktiviteter som 

ble startet i forbindelse med prosjektet. På samling i april 2012 

fikk fylkeslederne i oppgave å komme med innspill til hvordan 

fylkesleddet kan bidra med dette.  

 

Ut fra resultatene så langt er det vår mening at prosjektet er 

vellykka. Dersom det blir lyst ut nye Bolyst-midler, vil det 

sannsynligvis bli utarbeidet en søknad der fylkesleddet vil bli 

tillagt en større del av oppgavene ut mot lokallaga. Dette for å 

bidra til kompetansebygging på fylkesleddet og skape større 

nærhet mellom prosjektledelse og lokallaga. Bygdekvinnelaget 

sentralt vil motivere og ”kurse” fylkesleddet til dette arbeidet.  

 

 


