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MÅL OG RAMMER

Bakgrunn

Frivillig Inderøy ble invitert inn i Inderøy Kommunes
samfunnsutviklingsprosjekt “Inderøy 2020” i 2013.
Samfunnsutviklingsprosjektet viste at de to sammenslåtte kommunene;
Inderøy og Mosvik, begge slet med stagnasjon eller nedgang i
befolkningsveksten.

Samfunnsutviklingsprosjektet “Inderøy 2020” hadde flere delprosjekt,
men ingen delprosjekt direkte rettet mot utvikling av frivilligheten og
økt engasjement fra innbyggerne i lokalsamfunnet.

Frivillig Inderøy ønsket derfor å sette i gang et prosjekt hvor
innbyggerne selv tok mer ansvar for å bidra til en positiv utvikling i
den nye kommunen. Frivillig Inderøy søkte derfor
Kommunaldepartementet om et 3-årig Bolystprosjekt i 2013.
Bolystprosjektet “Inderøy - best i lag” fikk innvilget tilskudd fra
Kommunaldepartementet sommeren 2013.

Forankring
Inderøy kommune har valgt «Best i lag» som sin visjon for den nye
kommunen som ble dannet da Inderøy og Mosvik valgte å slå seg
sammen 01.01.2012. Visjonen fremmer samarbeid som kommunens
overordnede strategi for sitt arbeid. Bolyst-prosjektet «Inderøy – best i
lag» er basert på visjonen om hva innbyggere kan få til ved å jobbe
sammen til beste for Inderøy.

Frivillig Inderøys prosjekt «Inderøy – best i lag» gikk ikke inn i de tiltak
allerede satt i gang innenfor «Inderøy 2020» men fokuserte på lokalt
engasjement og frivillig innsats som drivkraft for å skape økt bolyst, felles
identitet, økt engasjement og mer samarbeid.

Frivillig Inderøys bolystprosjekt «Inderøy – best i lag» ble støttet av
kommunen. Dette skjedde både gjennom tilskudd fra kommunen til
bolystprosjektet, men også ved at kommunens bidro med arbeidsinnsats i
prosjektet.

Kommunen har vært en god samarbeidspartner for prosjektet. Kommunen
har vært representert i prosjektets styringsgruppe ved næringssjef.
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Mål for prosjektet

Hva var overordnede mål?

Prosjektet satte seg som mål å arbeide for:
 Et positivt og sterkt omdømme
 Økt stolthet, engasjement og felles identitet for innbyggerne
 Økt deltakelse i lokalsamfunnet
 Økt tilflytting
 Redusere fraflytting
 Nyetablering/tilflytting av bedrifter

Prosjektet «Inderøy – best i lag» hadde som mål å fremme bolyst,
tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og
innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling.

Delmål:

- Fremme bolyst, felles identitet og lokal stolthet gjennom
omdømmebygging

- Skape økt samhold og samarbeidsvilje, styrke deltakelse og
engasjement i lokalsamfunnet gjennom kompetanseheving,
samarbeidsprosjekt og flere felles møteplasser. Prosjektet
satte seg som mål å «gjøre det gode bedre»

- Hindre fraflytting og bidra til inkludering av nye innbyggere
gjennom lokalt frivillig engasjement.
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Resultat overordnede mål

Resultater for tiltak og delmål er i hovedsak realisert

Prosjektets hovedmål krever kontinuerlig arbeid fra hele lokalsamfunnet
for å gi resultater. Her har Bolystprosjektets hovedoppgave vært å
utfordre ulike lokale aktører til samarbeid, deltakelse og engasjement for
felles utvikling av lokalsamfunnet. Dette mener vi at prosjektet har
kommet langt med i løpet av prosjektperioden.

Omdømme:

Gjennom prosjektet har Frivillig Inderøy styrket Inderøys omdømme.
Prosjektet har skapt positive medieomtale for Inderøy. Prosjektets
hjemmesider har blitt trukket fram som et eksempel for andre kommuner.
Spesielt blir arbeidet med omdømmebygging og kommunikasjon med
innbyggerne, sett på med interesse fra andre frivilligsentraler og andre
kommuner.

Prosjektet har skapt økt stolthet og engasjement. Flere innbyggere og
frivillige organisasjoner bidrar til å synliggjøre Inderøy. De sprer positive
nyheter og medieoppslag. Flere enn før hjelper hverandre med å spre
informasjon om arrangement og aktiviteter.

Vi mener også at satsingen på omdømmebygging har hatt effekt for
styrking av en felles identitet for innbyggerne. Samtidig har innbyggerne
fra hver av grendene i Inderøy sin egen følelse av samhold og identitet.

Økt deltagelse i lokalsamfunnet:

Norsk Kulturindeks satte i 2016 Inderøy på en 32. plass når norske
kommuner skulle rangeres etter kulturaktivitet. En av faktorene som ble
beregnet inn, var frivillighet. Her var Inderøy nr 4 av alle kommuner i
Norge, når det gjaldt frivillig deltakelse og aktivitet. Frivillig Inderøy
registrerer økt aktivitet i lokale frivillige organisasjoner i løpet av de to
siste årene.

Tilflytting og redusert fraflytting:

Inderøy har hatt en svak økning i antall innbyggere. Dette skyldes ikke
bare tilflytting, men også at svært mange av de bosatte flyktningene i
Inderøy trives og blir boende.
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Fritidsaktiviteter, flyktningeguider, trygt og inkluderende oppvekstmiljø
samt god mottagelse i nærmiljøet, trekkes fram som årsaker til at
flyktningene blir boende. Vi mener derfor bolystprosjektets aktivitet har
vært medvirkende til at flyktningene trives og blir boende.

Nyetablering/tilflytting av bedrifter:

Frivillig Inderøys bolystprosjekt har ikke vært rettet direkte mot
næringsutvikling, men har jobbet med å skape et attraktivt lokalsamfunn,
hvor også næringsaktører ønsker å etablere seg.

Bolystprosjektet har startet prosesser som kan bidra til utvikling av
Straumen som bygdesentrum. Arbeidet med videreutvikling/
profesjonalisering og markedsføring av store arrangement i Inderøy, har
også bidratt til et positivt samarbeid mellom frivillighet og lokalt
næringsliv.

Frivillig Inderøy har deltatt i arbeidsgruppa for etterbruk av Sakshaug
skole. Her skisseres nå planer for en spennende samlokalisering mellom
næringsaktører/ny-etablerere, frivillighet, aktører innen kunst/kultur-feltet
og kommunale tjenesteområder. Samlokalisering kan bli gjennomført i
løpet av 2017.
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Målgrupper

Målgruppene for hovedprosjekter var sammensatt, men ble oppsummert
som:

- Potensielle tilflyttere og besøkende

- Egne innbyggere

Innenfor målgruppa «Egne innbyggere» satset prosjektet spesielt på:

1. barn og unge
2. unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole)
3. Deltakere i introduksjonsprogrammet bosatt i kommunen
4. Innvandrere
5. Nye innbyggere

Resultat målgrupper:

Prosjektet har gjennomført tiltak rettet mot både potensielle tilflyttere og
besøkende samt egne innbyggere. Når det gjelder egne innbyggere, er
prosjektet godt fornøyd med hvordan bredden i tiltak har nådd de fleste
av prosjektets målgrupper. Prosjektet har hatt utfordringer knyttet til
gjennomføring av tiltak for to grupper; unge borteboere på hybel og nye
innbyggere som er arbeidsinnvandrere.

Unge borteboere i Inderøy
Innen målgruppa “Egne innbyggere” har vi hatt utfordringer med å nå
fram til unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole).
Prosjektleder innså raskt at et samarbeid om tiltak for elever fra Inderøy
videregående skole, var avhengig av et tett samarbeid med skolens
ledelse.

Utfordringene med gjennomføring av tiltak for denne målgruppa var flere.
Ledelsen ved skolen var svært opptatt av å avgrense skolen ansvar for
elevene til skoletiden. Fritiden til elevene var ikke skolens ansvar. Ved
gjennomføring av en del tiltak rettet mot borteboende elever på hybel, var
vi avhengig av at invitasjoner til kurs og samlinger ble delt ut gjennom
skolen. Dette fordi vi ikke hadde oversikt over hvem som var elever. Vi
visste heller ikke hvilke elever som bodde på hybel i Inderøy.
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Det var ikke enkelt å nå ut til elevene gjennom lokalavisen eller ved å
henge opp plakater på skolene. Vi så at elevene ikke prioriterte deltagelse
på slike kurs og informasjonskvelder, dersom de ikke var lagt opp i regi
av skolen. Vi har derfor ikke greid å engasjere elever i videregående skole
i den grad vi ønsket oss.

Inderøy videregående har de siste to årene fått et mer helhetlig fokus for
elevenes trivsel og helse. Dette har ført til bedre samarbeid med skolen.
Et eksempel er bedre samarbeidet om familiehelga VinterLeik. Frivillig
Inderøy arrangerte også en Bolyst-dag for elevene i oktober 2015.

Arbeidsinnvandrere
En annen gruppe som det har vært utfordrende å nå fram til, er
arbeidsinnvandrere bosatt i kommunen. Vi ønsket å sette i gang tiltak for
bedre inkludering av arbeidsinnvandrere. Dette gjaldt spesielt de som har
vært bosatt i kommunen over lengre tid og har fått familien sin til Inderøy.

Forsøk på å starte opp arbeidsgrupper med deltagere fra baltiske land og
Polen, har dessverre ikke lykkes. Tilbakemeldingen fra våre
kontaktpersoner i miljøet, viser at de ikke er kjent med frivillig arbeid eller
organisasjonsarbeid. De ser med skepsis og litt mistanke på det offentlige
og hjelpeapparatet i kommunen.

Erfaringene våre viser at det kan være enklere å engasjere deltagere fra
målgruppa til konkrete arbeidsoppgaver eller aktiviteter (feks. Estisk
matkveld). Det er enklere å forstå meningen med og gjennomføre for
denne målgruppa, enn å delta i arbeidsgrupper med mer overordnet og
uklare mål.
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Rammer

Prosjektperiode
Tildelingen av bolystmidlene fra Kommunaldepartementet kom svært sent
i juni 2013. Dette førte til at oppstart av prosjektet, med ansettelse av
prosjektleder, ble gjennomført høsten 2016.

Prosjektleder startet i jobben fra 1.november 2013. Søknad om
forskyvelse av prosjektperioden fra november 2013 til november 2016 .

Prosjektet fikk i 2016 beskjed fra Kommunaldepartementet om forskjøvet
frist for innlevering av sluttrapport til 1.desember 2016.

Prosjektet ble avsluttet 1.november 2016. Sluttrapport ble utformet i
november måned og regnskapet oversendt til revisor for godkjenning.

Prosjekteier og styringsgruppe

Frivillig Inderøy SA er en frivilligsentral i Inderøy kommune.

Frivillig Inderøy er eier av bolystprosjektet, som støttes av Inderøy
kommune. Frivillig Inderøy har drevet bolyst-prosjektet med en 100%
stilling som prosjektleder. Drift av prosjektet har foregått i tillegg til
sentralens daglige drift. Tiltakene i bolystprosjektet er gjennomført i
tillegg til sentralens daglige drift.

Styret i Frivillig Inderøy har vært prosjektets styringsgruppe. Evaluering
av prosjektet er gjennomført underveis av styringsgruppa i samarbeid
med Inderøy kommune.

Delprosjekt og tiltak har blitt gjennomført av
arbeidsgrupper/samarbeidsgrupper som har felles mål eller interesser for
gjennomføring og utvikling av tiltakene.

Omfang og avgrensning
Arbeidsgrupper har jobbet intensivt og konkret med bestemte tiltak. I de
ulike arbeidsgruppene, har vi lagt vekt på å engasjere og involvere
deltakerne i de bestemte tiltakene gruppa har jobbet med.
Samtidig har vi gitt informasjon om bolystprosjektet og hvilke mål og
delmål prosjektet har.
Medvirkning i planlegging/gjennomføring og mulighet til å sette i verk
egne tiltak (innenfor de definerte mål), har vært viktig for å få lokalt
eierskap og tilhørighet til bolystprosjektet.
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Videreføring og overføringsverdi

Prosjektperioden har opprettet mange nye samarbeid. Bolystprosjektet
har forankret tiltak og nye måter å samarbeide. Mange av tiltakene i
Bolystprosjektet vil bli videreført etter prosjektperioden. Se mer om
videreføring under beskrivelse av hvert enkelt tiltak i prosjektet.

Prosjektmodellen, med ulike samarbeidsgrupper for konkrete tiltak, er en
praktisk og tiltaksrettet måte å skape nye samarbeid på, som lett kan
overføres til andre kommuner.

Overføringsverdien vil være stor der det finnes frivilligsentraler eller
frivilligkoordinatorer. Prosjektet er presentert for andre frivilligsentraler
gjennom sentralenes nettverk og samlinger. Prosjektet har flere ganger
gjennomført presentasjoner for nettverket til frivilligsentralene i Nord-
Trøndelag.

Frivillig Inderøy har også delt erfaringer fra prosjektet med andre
frivilligsentraler i Norge, gjennom interne forum for frivilligsentraler på
internett.

Samarbeidet om omdømmebyggingen kan benyttes som en modell for
andre kommuner. Her har Frivillig Inderøys arbeid med bildebank for
Inderøy, omdømmebygging gjennom sosiale medier, samt hjemmesiden
www.inderoy.no blitt trukket fram av andre kommuner, som spennende
nye måter å jobbe med omdømmebygging i lokalsamfunn.

“Sluttrapport Bolystprosjekt detaljert” vil bli lagt ut på hjemmesiden
www.inderoy.no/bolyst slik at erfaringer fra prosjektet kan brukes av alle
interesserte.

http://www.inderoy.no
http://www.inderoy.no/bolyst
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Gjennomføring

Tre delprosjekt:
Prosjektet har tre prosjektområder/delprosjekt:

- Omdømmebygging Inderøy
- Å gjøre det gode bedre
- Inkludering og mangfold
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DELPROSJEKT I: Omdømmebygging Inderøy

 synliggjøre Inderøy som bosted og som turmål (fotosamling,
profilering gjennom hjemmesiden www.inderoy.no)

 Synliggjøre arrangement og aktiviteter
 Synliggjøre ildsjeler og Inderøy-ambassadører

Mål: Øke tilbakeflytting og tilflytting til Inderøy

Mål: Få flere innbyggere og besøkende (hytteeiere, turister) til å
delta på arrangement og aktiviteter

Mål: Øke felles identitet og samholdet i lokalsamfunnet

Tiltak gjennomført delprosjekt I:

 www.inderoy.no er utviklet som en portal for alt som
skjer i Inderøy. Design, logo og retningslinjer for
profilering er helhetlig utviklet for både hjemmeside og
sosiale medier.

 Fotosamling/bildebank med bilder fra Inderøy er samlet.
Bildene er tatt av frivillige amatørfotografer. Bilder byttes
ut på hjemmesiden etter årstidene. Disse bildene har vi
fått mye positiv respons på. Vi ser at interessen for å ta
bilder og dele dem med Frivillig Inderøy har økt i løpet av
prosjektet.

 Rutiner utarbeidet og gjennomført for synliggjøring av
positive omtaler/saker som gjelder Inderøy. Det er
utviklet en kultur/vane for deling av positive saker på
sosiale medier, blant inderøyninger. Det gir svært
positive effekter for Inderøys omdømme.

 Markedsføringsplaner og posteplaner for en rekke faste
arrangement og aktiviteter er utarbeidet av Frivillig
Inderøy. Alle er gjennomført. Rutiner for forenkling av
arbeidet med markedsføring gjennomgås og forbedres
jevnlig.

 Det er jobbet grundig for å spre informasjon om
aktiviteter og arrangement også til tilflyttere eller

http://www.inderoy.no
http://www.inderoy.no
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besøkende. Arbeidet med felles profilering av flere
arrangementshelger og sommer-aktiviteter, har utviklet
samarbeidet mellom reiselivsaktører og Frivillig Inderøy.
Bolystprosjektet har bidratt til et bedre samarbeid om
felles profilering og synliggjøring av alt som skjer i
Inderøy.

 Bolystprosjektet har vært en samarbeidspartner for
Næringsforeningen og Den Gyldne Omvei i prosjektet
«Bærekraftig Destinasjon». I arbeidet med
sertifiseringen har Frivillig Inderøy bidratt med mye
informasjon om lokale forhold. Vi har også formidlet
kontakt mellom frivilligheten og prosjekteier. Inderøy ble
sertifisert av Innovasjon Norge som «Bærekraftig
Destinasjon» i 2016.

 Bolystprosjektet har jobbet med å hedre frivillige. Dette
er gjort gjennom lokale medier, på sosiale medier og ved
å nominere lokale frivillige til frivillighetspriser og
kulturpriser.

 Egen julekalender på Youtube er laget, hvor frivillige fra
Inderøy forteller hvorfor de er frivillige og hva frivillighet
gir dem. Julekalenderen vil bli delt på sosiale medier i
flere år.

 Bolystprosjektets arbeid har ført til to tv-innslag på NRK1
om frivillighet i Inderøy. Begge er produsert av
FabelAktiv, i forbindelse med Extra-trekningene.
Tv-innslag er laget om:
1. Inderøy Røde Kors Omsorg.
Tema: ekstrabesteforeldre for flyktningefamilier

2. Innherred Kystlag, Kjerknesvågen Kai og
båtforening og Jekta Paulines venneforening.
Tema: Jekta Pauline og det maritime frivillige
miljøet på Kjerknesvågen.
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Resultat delprosjekt I:

Gjennom prosjektet har Frivillig Inderøy jobbet mye med
omdømmebygging. Vi har jobbet med å bygge stolthet og
positivitet for bygda Inderøy. Stadig flere engasjerer seg for
å bidra til å vise fram kulturlandskapet og kulturlivet i
Inderøy.

Det har utviklet seg en kultur for å dele positive nyheter om
Inderøy i sosiale medier. Det har blitt etablert grupper på
Facebook hvor medlemmene deler “Inderøybilder”.

Frivillig Inderøy drifter en portal for alt som skjer i Inderøy,
gjennom hjemmesiden www.inderoy.no og den tilhørende
Facebook-siden: https://www.facebook.com/InderoyNo/

Det har tatt tid og arbeid å få innbyggerne til å bruke siden
og bidra til innhold på nettsiden. I løpet av prosjektperioden
har besøkstallene for både nettsiden og Facebook-siden økt
kraftig. En aktivitetskalender for alle åpne arrangement og
møter er lagt inn på siden. Stadig flere bidrar med
informasjon og materiell som de ønsker å få lagt inn på
hjemmesiden og i aktivitetskalenderen.

Videreføring:
Omdømmebygging er et kontinuerlig arbeid som hele tiden
må forbedres og utvikles for å ha effekt. Prosjektperioden har
avdekket at det ikke er mulig å drive arbeidet kun gjennom
frivillig innsats. Selv om det kan være mye frivillig innsats i
arbeidet , må noen ha ansvaret for arbeidet og for utvikling
av de tekniske løsningene.

For videreføring av dette arbeidet, har Frivillig Inderøy derfor
søkt tilskudd fra Inderøy Kommune i 2017.

http://www.inderoy.no
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DELPROSJEKT II: Å gjøre det gode bedre

 Kompetanseheving i lag/foreninger
 Vertskapskurs for ledere og ildsjeler i frivilligheten
 Øke arrangementskompetansen og bidra til
arrangementsutvikling

 Skape flere synlige arrangement for barnefamilier og
ungdommer

 Videreutvikle Inderøy som turmål både sommer og vinter
 Skape flere samarbeidsprosjekt og møtepunkt mellom folk fra
ulike grender.

Mål: styrket deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet

Mål: økt rekruttering til lokal frivillighet

Mål: Bedre ledelse av frivillige organisasjoner

Mål: Lønnsomme arrangement med utviklingspotensial

Mål: Sterkere felles identitet og samarbeidsvilje
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Tiltak gjennomført delprosjekt II:

 Kompetanseheving i lag/foreninger
Bolystprosjektet har gjennomført en rekke kurs for Frivillig
organisasjoner. Tema har blant annet vært: Markedsføring av
arrangement eller aktiviteter, bruk av sosiale medier,
prosjektledelse, styrearbeid og styrets rolle, kassererkurs, kurs i
bruk av mCash, kurs i vertskapsrollen, rekruttering og inkludering.

Bolystprosjektet har delt beste praksis fra andre frivillige
organisasjoner. Vi har hatt fokus på hvordan frivillige
organisasjoner kan lage klare planer og arbeidsrutiner. Dette er
viktig for å avklarer forventninger, motivere og stille krav til sine
medlemmer (for barneaktiviteter gjelder dette også
foreldre/foresatte).

Gjennom Bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet mye
med kompetanseheving og bevisstgjøring når det gjelder
inkludering av flyktninger/innvandrere i frivillige organisasjoner.

Prosjektleder har i tillegg fungert som veileder for frivillige
organisasjoner som har bedt om råd i forbindelse med utvikling av
nye aktiviteter og tiltak.

Videreføring:
Frivillig Inderøy mener kurs for frivillige organisasjoner har
gitt gode resultater. Vi viderefører arbeidet i sentralens
daglige drift. Vi vil også jobbe videre med å dele
presentasjoner og kursmateriell med frivillige organisasjoner
på våre nettsider.

 Arrangementsutvikling
Bolystprosjektet har jobbet mye med utvikling av arrangement i
Inderøy. Dette er gjort både gjennom kompetanseheving av
frivillige, men også ved samarbeid med frivillige arrangører om
konkrete tiltak for videreutvikling av deres arrangement.

Resultat:
Arbeidet har gitt resultater i forbindelse med Verdensdagen
for fysisk aktivitet, Musikk i Parken (sommerkonserter i
Muustrøparken) og Straumens Dag. Bolystprosjektet har
bidratt i utviklingsarbeid for Kvennavikdagan og Inderøy
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Husflidslags Husflidsmesse. Prosjektet har også bistått
festivalene Soddjazz og InderøyFest, samt arrangement i regi
av Den Gyldne Omvei.

Etter tilbakemelding fra arrangører i Inderøy om manglende
lokal profilering av arrangement (før og under
arrangementene) tok Frivillig Inderøy initiativ til et
profileringsprosjekt for Inderøy. Inderøy Kommune tok
ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet har i 2016 utviklet
en ny designprofil kalt «Inderøy – best i lag».

Videreføring:
Prosjektet videreføres av Inderøy Kommune i 2017.
Det arbeides videre med arbeidsrutiner for disponering og
bruk av profileringsflatene.

 Familiehelga VinterFest/VinterLeik
Frivillig Inderøy har utviklet et samarbeid med lokale aktører om en
festival/familiehelg for barn og unge. Familiehelga har vi gitt navnet
«VinterLeik».

Resultat:
Familiehelga har hatt stor utvikling i løpet av
prosjektperioden. «VinterLeik» har involvert et bredt lokalt
samarbeid med blant andre Kirka i Inderøy, Sund
folkehøgskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående
skole, barnehagene i Inderøy, e@internettkafe samt frivillige
organisasjoner.

«VinterLeik» har også fått til et samarbeid med LO i
Inderøy/Leksvik, Tekna, Kodeklubben samt lokale og
regionale næringsaktører. Dette samarbeidet ønsker Frivillig
Inderøy å utvikle videre.

Familiehelga «VinterLeik» har utviklet seg mye gjennom
prosjektperioden. Fra å ha fokus på å underholde barn og
unge som publikum, er vi nå mer opptatt av arrangere ei
familiehelg hvor barn og unge selv er aktive deltagere.

Videreføring:
Samarbeidet om familiehelga VinterLeik vil bli videreført i
2017. Fokus vil være møteplasser for familier og
arrangement/aktivitet der barn og unge selv kan delta.
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 Bolystdag for elever ved Inderøy videregående skole.
Bolystprosjektet har, som nevnt under målgrupper, hatt
utfordringer med å nå ut til målgruppa borteboere på hybel i
Inderøy.

I oktober 2015 fikk Bolystprosjektet overta Inderøy videregående
skole en hel skoledag. Isteden for vanlig undervisning, fikk elevene
delta på en rekke workshops arrangert av Frivillig Inderøy. Vi
utfordret også elevene til å bidra med innspill til hvordan Inderøy
kan bli et enda bedre sted å bo.

Resultat:
Vi lærte mye om kurs og workshops for ungdom i Inderøy
videregående av denne Bolystdagen. Det kom noen gode
innspill fra elevene til bolystprosjektet. En annen effekt av
denne Bolyst-dagen, var et bedre samarbeid med ledelsen
ved Inderøy videregående skole. Dette har allerede ført til
flere planer om samarbeid i 2017.

 Samarbeide med lag/foreninger og turgrupper om
profilering og videreutvikling av turmål i Inderøy
Bolystprosjektet har samarbeidet med en rekke sti-eiere, frivillige
sti-entusiaster, vellag og grendelag om utvikling av turmål og tur-
arrangement i Inderøy.

Oppgaver gjennomført:
 Utvikling av nettsider for flere av stiene

 Bistand ved søknader av tilskudd til skilting og merking

 Innsamling av bilder til en bildebank for turstier i Inderøy

 Videreutvikling av arrangementsturer under InderøyTur

 Bistand til InderøyTur-komiteen i forbindelse med
markedsføring og synliggjøring av turstiene.

 Temakveld om utvikling av turstier og profilering

 Kurs i bruk av geocaching

 Markedsføring og utvikling av arrangement i forbindelse
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med “Friluftlivets År 2015” i Inderøy.

Resultat:
 Antallet registrerte brukere av turstier har økt kraftig

 Antallet barn som har gjennomført turer i Inderøy har økt
kraftig.

 InderøyTur-stiene har blitt enda bedre kjent for besøkende
i Inderøy.

 Arbeidet med InderøyTurer trekkes fram av ordfører som
en viktig del av Inderøys satsing på folkehelse.

Bolystprosjektet har vært en støttespiller og bidragsyter til
utviklingen, men prosjektet alene kan ikke ta æren for de
gode resultatene. Dette er resultat av godt og langsiktig
arbeid med utvikling av turstier, både fra frivillige og fra
ansatte i Inderøy kommune.

 Deltagelse og engasjement - grendeutvikling
I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å
gjennomføre tiltak for å øke det frivillige engasjementet for
grendeutvikling.

Resultat:
I grenda Sandvollan ble det gjennomført fellesmøte med
frivillige organisasjoner. Tema var felles utfordringer og bruk
av lokaler. Frivillig Inderøy deltok også i arbeidsgruppa som
organiserte åpningen av ny kunstgressbane. Det ble i tillegg
gjennomført en samling for frivillige som hadde arbeidet med
kunstgressbanen.

Grendene Utøy og Lyngstad ble utfordret av
prosjektleder til å se på hvilke tiltak de ønsket gjennomført
for sin grend. Her overskygget den pågående utredningen om
skolestruktur arbeidet med annen grendeutvikling. Det ble
derfor ikke igangsatt andre tiltak i samarbeid med Frivillig
Inderøy.

Videreføring:
Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de
ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om
grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.
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Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til
grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg
positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og
inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

 Deltagelse og engasjement - sentrumsutvikling
I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å
øke det frivillige engasjementet for utvikling av Straumen sentrum.

I kommunesenteret Straumen, var det behov for å samle
engasjerte ildsjeler, frivillige og næringsaktører og utvikle nye tiltak
for mer folkeliv og aktivitet i Straumen sentrum.

Dette behovet oppstod i løpet av prosjektperioden, da flytting av en
matvarebutikk, førte til store endringer for hvordan området ble
brukt av innbyggerne. Redusert aktivitet og mindre bruk av
området, hadde også betydning for besøkende til Straumen
sentrum.

Resultat:
Frivillig Inderøys bolystprosjekt gjennomførte felles vandring
og idemyldring med bygartner i Steinkjer; Finn Rossing.
Dette ga mange gode ideer til videreutvikling av området
som et uterom og som arena for aktivitet. Det ble også
rekruttert flere interesserte frivillige som ønsket å bidra i
arbeidet videre.

Frivillig Inderøy, i samarbeid med andre aktører innen kunst
og kultur i Inderøy, fremmet ideer for hvordan en akse i
området kan brukes til utplassering av interaktive
installasjoner og kunst. Det er utformet et forslag til et
utsmykningsprosjekt for Straumen, som er lagt fram for
Inderøy kommune.

Frivillig Inderøy gjennomførte et kunst-stunt med gatekunst
på Straumens Dag 2016. Dette ble gjort for å gi besøkende
og innbyggere ny inspirasjon til videre utvikling av området
som arena for kunst og aktivitet.

Både Frivillig Inderøy og Inderøy kommune har mottatt flere
innspill og ideer fra innbyggere vedrørende framtidig
utvikling og bruk av området “Kølhagan” i
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Straumen sentrum. På bakgrunn av dette, har Frivillig
Inderøy engasjert seg for et forprosjekt kalt “Amfi i
Kølhagan”.

Videreføring:
Utsmykningsprosjekt for Straumen er vedtatt av Inderøy
kommune. Prosjektet vil bli videreført av Inderøy kommune.

Forprosjektet “Amfi i Kølhagan” er positivt mottatt av Inderøy
kommune. Frivillig Inderøy vil videreføre arbeidet med “Amfi i
Kølhagan” i starten av 2017.

Dersom planene for et amfi i Kølhagan mottas positivt av
deltagere på høringsmøter, vil Frivillig Inderøy fremme et
forslag om at hovedprosjektet eies og igangsettes av
Inderøy Kommune.

 Fellesmøter for frivillige organisasjoner:
Bolystprosjektet har gjennom prosjektperioden invitert til flere
fellesmøter for frivillige organisasjoner som arbeider mot de
samme målgruppene.

Dette gjelder blant annet:
1. fellesmøter om aktivitet for eldre i
institusjoner/omsorgsboliger

2. fellesmøte om integrering av flyktninger
3. fellesmøter for pensjonistlag
4. fellesmøter for kor
5. fellesmøter for teaterlag vedr. vandreteater på
Straumen

6. fellesmøter for sti-eiere
7. fellesmøter for grendelag og velforeninger

Selv om det kan være utfordrende å få travelt opptatte frivillige
ledere til å prioritere fellesmøter, har vi hatt gode tilbakemeldinger
fra de som har deltatt. Flere har funnet nye samarbeidspartnere
gjennom disse møtene.

Resultat:
- Nye samarbeid om aktivitet for eldre
- Nye samarbeid og tettere kontakt mellom Frivillig Inderøy og
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frivillige organisasjoner om aktiviteter for integrering av
flyktninger

- Flere felles arrangement for pensjonister i regi av
pensjonistlagene. Faste sommer-arrangement og større
arrangement hvor pensjonistlagene drar sammen. Felles
invitasjoner til turer for pensjonister.

- Mer samarbeid mellom korene i Inderøy. Flere
samarbeidsprosjekt er gjennomført. Som et direkte resultat av
et fellesmøte for kor, vil Inderøy være arena for en trøndersk
korfestival 10.juni 2017.

- Flere sti-eiere har fått delt beste praksis og har fått tips og råd
fra hverandre til videreutvikling av stier. Bolystprosjektet har
bidratt til økt kunnskap om ordninger for skilting og merking.

- Fellesmøter for grendelag og velforeninger har ikke vært like
vellykket som andre tiltak i delprosjektet. Årsaken til dette har
vært en pågående prosess med vurdering av ny skolestruktur i
Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt fokus på
bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på andre
tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy.

Videreføring:
Frivillig Inderøy mener tilbakemeldingene og resultatene fra
fellesmøtene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette som en
del av sentralens daglige drift i 2017. Ledelse av disse møtene
kan gjøres av frivillige med erfaring fra møteledelse. Dette bør
gjøres av frivillige som ikke er medlem i noen av
organisasjonene.

 Arrangere ei årlig «Best i lag»-uke med fokus på bolyst,
inkludering, mangfold og deltakelse i lokalmiljøet.

Etter å ha invitert ulike frivillige organisasjoner i Inderøy til ei
«best i lag» - uke, fikk vi tilbakemelding på at de frivillige
organisasjonene lokalt. De fleste ønsket å prioritere deltagelse
ved de arrangementshelgene vi allerede har i Inderøy,
istedenfor å utvikle enda et arrangement. Bolystprosjektet har
derfor jobbet for å involvere flest mulig i de større
arrangementene/festivalene som allerede finnes.
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DELPROSJEKT III: Inkludering og mangfold

- Inkludering av innvandrere og andre innflyttere i aktiviteter
og frivillige lag/foreninger

 Flyktningeguider/kontaktpersoner i lokalbefolkningen, bygge
nettverk

 Kurs og temasamlinger for innvandrere/ungdommer som skal
ta yrkesvalg. Presentere ulike yrker, bidra til større forståelse
for hvilke arbeidsoppgaver de ulike yrkene utfører

 Mentorprosjekt for ungdom og innvandrere i yrkesopplæring

 Sommerjobbprosjekt for innvandrere i samarbeid med
flyktningetjenesten. NAV og næringslivet

 Inkludering av innbyggere med begrenset sosialt nettverk i
aktiviteter

Mål: Hindre fraflytting – bidra til at innvandrere fortsatt vil bo
i Inderøy etter endt Introduksjonsprogram

Mål: Bidra til et tolerant og mangfoldig lokalsamfunn

Mål: Styrke innvandrere og innflytteres muligheter for å skaffe
seg et sosialt nettverk

Mål: Styrke innvandrere og ungdommers muligheter i
arbeidsmarkedet.
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Tiltak gjennomført delprosjekt III:

 Foredrag for innvandrere om frivillighet
Frivillig Inderøy har gjennom bolystprosjektet hatt foredrag for
flyktninger i introduksjonsprogrammet om frivillighet.
Bolystprosjektet har også formidlet informasjon om ulike aktiviteter
de kan delta på i Inderøy.

Resultat:
Flyktninger i Inderøy har fått kunnskap om hvorfor deltagelse
i frivillig aktivitet er viktig og hva det kan gi dem. Deltagerne
i introduksjonsprogrammet har vært svært positive til å delta
som frivillige i forbindelse med festivaler og arrangement.

Mange av flyktningene deltar på fritidsaktiviteter. Gode
eksempler er bowling, fotball eller volleyball.
Det er godt oppmøte på Språktreningen arrangert av Inderøy
Røde Kors Omsorg.

Flere av de bosatte flyktningene har vært aktive for å
arrangere en internasjonal fest. De er også flinke til å gi
tilbakemeldinger på aktiviteter og tiltak de savner.

 Individuell veiledning og informasjon til innflyttere om
fritidstilbud.
Frivillig Inderøy har i prosjektperioden gitt informasjon om
fritidstilbud til enkeltpersoner som er innflyttere i Inderøy. Det har
vært utfordrende å få oversikt over hvem som er innflyttere i
Inderøy.

Det har ikke lykkes oss å få et fast samarbeid med velforeninger og
grendelag om informasjon til innflyttere. Dette skyldes blant annet
at grendelagenes fokus i prosjektperioden har vært rettet mot
kommunens utredning av ny skolestruktur i Inderøy.

Resultat:
Siden vi har hatt problemer med å få kontakt med innflyttere
i Inderøy direkte, har vi isteden jobbet for å gjøre
hjemmesiden og sosiale medier knyttet til Inderøy.no godt
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kjent. Det har vært et mål å gjøre hjemmesiden og sosiale
medier knyttet til profilen Inderøy.no godt kjent for alle i
befolkningen, også tilflyttere.

For å nå målet, har vi levert ferdigskrevne omtaler og
pressemeldinger til lokalavisen og regionavisen.
Hjemmesiden og Facebook-siden blir også nevnt i omtaler av
andre arrangement i regi av Frivillig Inderøy.

I tillegg til medieoppslag, har vi hatt betalte kampanjer på
sosiale medier. Vi jobber også for at all informasjon om
aktivitet eller arrangement som deles, skal være tilpasset
innflyttere eller besøkende. Det er likevel vanskelig å måle
hvorvidt dette når direkte ut til innflyttere i Inderøy.

Videreføring:
Saken om skolestruktur i Inderøy er nå avgjort politisk,
med bevaring av dagens skolestruktur som resultat.

Samtidig er skolene sårbare for nye vurderinger i framtida,
dersom det ikke arbeides aktivt for å bevare og helst øke
elevantallet ved skolene. Dette gir behov for et bredt
samarbeid mellom frivillige i grendelag og andre frivillige lag i
grendene, næringsliv og kommune. Dersom Inderøy skal øke
tilflyttingen til grendene, må det samarbeides om målrettede
tiltak for tilflytting.

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de
ønsker videre samarbeid om grendeutvikling i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til
grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg
positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og
inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

 Samarbeid med Røde Kors om rekruttering av
flyktningeguider
I prosjektperioden har Frivillig Inderøy samarbeidet tett med
flyktningetjenesten og Røde Kors. Målet har vært å avdekke
flyktningers ønsker og behov for flyktningeguider.
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Ved å avdekke ønsker og behov kan vi gjøre bedre arbeid med
rekruttering av nye flyktningeguider.Frivillig Inderøy har bistått
Inderøy Røde Kors med rekruttering av nye flyktningeguider. Noen
av guidene har fungert som ekstrabesteforeldre for bosatte familier
med barn.

Resultat:
Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguider. Ordningen
har et godt omdømme lokalt. Ordningen med
flyktningeguider som ekstrabesteforeldre har fungert svært
godt.

Inderøy Røde Kors sine ekstrabesteforeldre har skapt
medieoppslag og tv-innslag på NRK1. Inderøy Røde Kors sine
ekstrabesteforeldre trekkes i flere sammenhenger frem som
et godt eksempel på en ny type flyktningeguide.

Videreføring:
Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguider, men trenger
trenger stadig flere etterhvert som nye flyktninger bosettes.

Frivillig Inderøy har fått et godt samarbeid med ny, frivillig
flyktningeguide-koordinator i Inderøy. Hun jobber målrettet
og aktivt for å skaffe nye guider.

Flyktningeguide-koordinator etterlyser rutiner for å dele
informasjon om hvilke fritidstilbud som finnes. Det etterlyses
også en fast felles møteplass for alle som jobber med
frivillige aktiviteter for flyktninger.

Frivillig Inderøy vil i 2017 samarbeide med flyktningeguide-
koordinator og andre frivillige i Inderøy Røde Kors, for å
samle informasjon om alle fritidstilbud. Dette gjøres som en
del av sentralens daglige drift. Vi vil også invitere til felles
samlinger for alle i Inderøy som arbeider med integrering
gjennom fritidsaktiviteter.

Samtidig har vi startet arbeidet med å rekruttere flere
frivillige som kan ta ansvar for å gi flyktningene informasjon
om familieaktiviteter (lavterskel aktivitetstilbud til barn og
barnefamilier). Målet med dette er økt deltagelse i
familieaktiviteter fra bosatte barnefamilier, uten at dette
krever mye oppfølging fra Frivillig Inderøy.
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 Informasjon om yrkesliv/arbeidsliv for innvandrere
Bolystprosjektet har hatt som mål å gi innvandrere større
forståelse for hva ulike yrker går ut på.

Målgruppa var opprinnelig alle innvandrere i Inderøy. Det har
vært utfordrende å få kontakt med arbeidsinnvandrere bosatt i
kommune. Tiltaket har derfor blitt rettet mot bosatte flyktninger
i Inderøy. Samarbeidet med flyktningetjenesten og
voksenopplæringen i Inderøy kommune har vært svært godt.

Det har vært viktig for bolystprosjektet å bidra til at målgruppa
skal få konkret og enkel informasjon om hvilke oppgaver som
utføres i forskjellige yrker.

Gjennom bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet for å gi
målgruppa innsikt i hva som kreves av utdanning og
kompetanse, for å få jobb innenfor ulike yrker.

Tiltak gjennomført:
 Presentasjon av ulike yrker i samarbeid med

arbeidstaker-organisasjoner

 Sommerarbeid for flyktninger i Inderøy Kommune og
hos lokale bedrifter

 Rollespill for jobbsøkere

 Internasjonal Kafe på Straumens Dag 2014
Planlegging, organisering og gjennomføring sammen
med deltakerne

 Gjenbruksmarked på Straumens Dag 2016
Planlegging, organisering og gjennomføring sammen
med deltakerne

 Yrkesdager høsten 2016
Samarbeid mellom Frivillig Inderøys
bolystprosjekt og flyktningetjenesten i Inderøy
Kommune. To dager med yrkesinformasjon og
bedriftsbesøk høsten 2016

 Foredrag fra næringsaktører om forventninger og krav
til deres ansatte
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Resultat:
I arbeidet med å bidra til flyktningers integrering, har
Bolystprosjektet arbeidet med å styrke flyktningers
kunnskap og forståelse for norsk arbeidsliv. Prosjektet har
utviklet Frivillig Inderøys kompetanse. Arbeidet har gitt oss
nye erfaringer med hvordan opplæringen best kan
gjennomføres for å engasjere målgruppa og gi best mulig
effekt.

Tilbakemeldingene fra både flyktningetjenesten,
voksenopplæringen og andre samarbeidspartnere for tiltaket
har vært ubetinget positiv.

Tilbakemeldingene fra flyktninger som har deltatt, er at
tiltaket har vært svært nyttig. Dette er et tiltak de ønsker
videreført.

Inderøy Kommunes enhet for kommunalteknikk har hatt
svært positive erfaringer med “Sommerjobb for flyktninger”.

Frivillig Inderøy har vært nødt til å utvikle mye nytt materiell
selv for gjennomføring av dette tiltaket. Mye av det
materialet som allerede finnes, er rettet mot
prosjektledere, ansatte i flyktningetjenesten/
voksenopplæringen eller frivillige som skal arbeidet med
integrering. Lite er utviklet for å brukes direkte rettet mot
innvandrere. Det finnes få program innen temaet, som har
ferdig utviklet materiale for opplæring av innvandrere.

Tiltakene i bolystprosjektet er nå testet ut, materiale for
opplæring er samlet inn og kan videreutvikles.

Videreføring:

Å gi flyktninger bedre kunnskap og erfaring med norsk
arbeidsliv, er utenfor frivilligsentralens vanlige drift.

Videreføring av deler av tiltaket kan gjennomføres av Inderøy
Kommune.

Informasjonsmøter og foredrag kan gjennomføres
gjennom et samarbeid med arbeidstaker-organisasjoner i
kommunen.
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Frivillig Inderøy har bedt kommunen se nærmere på
muligheten for et sommerjobbprosjekt for bosatte flyktninger
i Inderøy.

Dersom frivilligsentralen skulle videreføre tiltaket eller deler
av det, er sentralen avhengig av ekstern finansiering.

 Mentor-prosjekt for innvandrere og ungdom i yrkesfag

Bolystprosjektet til Frivillig Inderøy hadde mentorprosjekt som ett
av flere tiltak i delprosjekt III. Vi startet opp et samarbeid med
flyktningetjenesten i Inderøy kommune, for å avdekke behov for
mentorer. Målgruppa var bosatte flyktninger som hadde fullført eller
snart var ferdige med Introduksjonsprogrammet.

Prosjektet ble også markedsført mot ungdom i yrkesfag. Det var
liten respons fra ungdom i yrkesfag. Fokuset ble derfor rettet mot
bosatte flyktninger i Inderøy.

Etter Frivillig Inderøys oppstartsmøte med flyktningetjenesten for
mentor-prosjektet, tok Senter for Kunnskap og Likestilling (KUN)
kontakt med Inderøy Kommune. De ønsket å samarbeide med
kommunen om et lignende mentorprosjekt. Dette mentorprosjektet
ville bli gjennomført i flere kommuner i Nord-Trøndelag.

Dette stilte kommunen seg positiv til. Det ble derfor avtalt med
Inderøy kommune at prosjektleder for bolystprosjektet hos Frivillig
Inderøy, skulle delta i arbeidsgruppa for KUNs mentor-prosjekt i
Inderøy. KUN overtok ansvaret for ledelse av mentor-prosjektet.

Resultat:
Planer for rekruttering av frivillige i KUNs mentor-
prosjekt, fokuserte på markedsføring av prosjektet i media
og oppslag i butikker.

Rekrutteringer av mentorer i hht KUNs planer ble forsøkt,
men ingen frivillige meldte sin interesse.

KUNs Mentor-prosjekt i Inderøy ble derfor ikke
gjennomført i hht. KUNs prosjektplan.

KUNs plan for rekruttering samsvarte ikke med de erfaringer
Frivillig Inderøy har gjort seg når et gjelder rekruttering til
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lignende prosjekt. Vi ser behovet for personlig kontakt ved
rekruttering. Vi ønsket oss også et tett samarbeid med
arbeidstaker-organisasjonene i Inderøy.

Videreføring:
KUN har ikke kontaktet Frivillig Inderøy vedrørende flere
forsøk på gjennomføring av deres mentorprosjekt.

En gjennomføring av Frivillig Inderøys opprinnelige mentor-
prosjekt, vil være avhengig av ekstern finansiering.

 Referanser og attester til faste frivillige som bidrar over
lengre tid
Bolystprosjektet har utviklet en ordning hvor frivilligsentralen kan
stå som referanse for frivillige. Dette gjelder spesielt for de som
bidrar med frivillig innsats over lengre tid.

Frivillig Inderøy har laget seg maler for slike attester og utviklet et
design for attestene. Det er satt kriterier for hvem som kan få
attest fra Frivillig Inderøy og hvor beskrivende attestene skal
være.

Resultat:
Frivillig Inderøy har hatt liten respons fra frivillige som
ønsker slike attester. Tiltaket kan gjøres enda bedre
kjent, spesielt blant ungdom som kan tenke seg å
bidra som frivillige.

Videreføring:
Frivillig Inderøy deler nå maler for attester med de
frivillige organisasjoner i Inderøy som ønsker å bruke
dem. Vi vil jobbe videre for å gjøre tilbudet mer kjent.

 Inkludering i fritidsaktiviteter

Frivillig Inderøy ønsket et samarbeid med hjelpeapparatet i
kommunen og NAV lokalt. Målet var å bedre kunne inkludere
mennesker med begrenset sosialt nettverk i de lokale
fritidstilbudene og i frivillige organisasjoner.
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Det ble gjennomført møter med NAV Inderøy og Psykososialt Team
i kommunen, med tema inkludering i fritidsaktiviteter.

Resultat:
For at tiltaket skulle lykkes var vi avhengig av et godt
samarbeid med hjelpeappartet i kommunen og NAV Inderøy.
Selv om begge parter var svært positive til å bidra med
kunnskap og erfaringer, var tjenestene ikke organisert slikt
at ansatte i kommunens hjelpeapparat kunne følge brukere
inn i en fritidsaktivitet ved oppstart. Dette så vi på som
avgjørende for å lykkes med inkludering i eksisterende
fritidsaktiviteter.

Selv om hjelpeapparatet gir ut kontaktinformasjon og
oppfordrer deres brukere til å oppsøke frivilligsentralen, vil
det være få som tar initiativ til å følge opp dette selv. De er
avhengige av motivering, hjelp og støtte fra noen de kjenner.

Hjelpeapparatet i kommunen etterspurte isteden
skreddersydde aktivitetstilbud for enkelte brukere. Dette
hadde bolystprosjektet dessverre ikke ressurser til å
organisere.

Samtidig ser vi at oppstarten av tiltaket har gjort
frivilligsentralens arbeid bedre kjent blant ansatte i
kommunen. Vi får derfor flere henvendelser om hjelp til
brukere nå, enn før bolystprosjektet startet.

Videreføring:
Frivillig Inderøy er positiv til en videreføring av arbeidet med
inkludering i fritidsaktiviteter i sentralens vanlige drift. Det
forutsettes at hjelpeapparatet i Inderøy kommune får
anledning til å bruke ressurser slik at de kan følge brukere
inn i fritidsaktiviteter.

 Bolyst i grendene - inkludering
Som nevnt under gjennomføring av tiltak i Delprosjekt II:
“Fellesmøter for frivillige organisasjoner” har samarbeid med
grendelag i Inderøy ikke vært like vellykket som mange andre
tiltak.

Årsaken til dette har vært en pågående prosess med vurdering av
ny skolestruktur i Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt
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fokus på bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på
andre tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy. Dette
har også hatt betydning for utviklingen av inkluderingstiltak for
tilflyttere til grendene.

Resultat:
Det er gjennomført flere møter med grendelag i løpet av
prosjektperioden . Her har inkludering av nye innflyttere til
grendene og markedsføring av grendas aktivitet vært tema.

Vi har dessverre ikke lykkes i å få til et samarbeid om
utforming av brosjyrer og rutiner for å ønske velkommen til
grenda.

Tilbakemeldinger fra noen av grendelagene, har vært
et ønske om mer fokus på nettsider enn trykte brosjyrer.
Dette gjelder spesielt for de grendene som mangler egne
nettsider.

Videreføring:
Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de
ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om
grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til
grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg
positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og
inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

 Faddere i frivillige aktiviteter
Frivillig Inderøy har jobbet med å få oversikt over kontaktpersoner i
lagene. Der innvandrere/innflyttere har ønsket seg aktivitet, har vi
også jobbet med forventningsavklaring og bevisstgjøring av
frivillige ledere.

Resultat:
Tilbakemelding fra de fleste ledere som har fått henvendelser
fra Frivillig Inderøy om inkludering av nye medlemmer, har
vært positiv. Dette er et kontinuerlig forankringsarbeid i
frivillige organisasjoner, da frivillige ledere stadig byttes ut
med nye.
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Videreføring:
Gjennom arbeidet med inkludering gjennom fritidsaktiviteter i
Bolystprosjektet, har Frivillig Inderøy fått økt kompetanse
innen arbeidsområdet. Frivillig Inderøy har fått ny
kunnskap om hva som kreves av frivillige ledere når noen ny
skal bli med i organisasjonen.

På bakgrunn av de gode resultatene arbeidet i
bolystprosjektet har vist, vil Frivillig Inderøy videreføre dette
arbeidet i daglig drift av sentralen i 2017. Arbeidet med
rekruttering av faddere, kan også gjøres av en frivillig som
får opplæring fra Frivillig Inderøy.



34

ERFARINGER FRA PROSJEKTET
Prosjektet har gitt Frivillig Inderøy økt kunnskap om lokalt
utviklingsarbeid. Prosjektet har endret måten frivilligsentralen jobber med
utvikling av lokalsamfunnet - sammen med frivilligheten.

Prosjektet har også videreutviklet og styrket samarbeidet med andre
parter innen næringsliv, reiseliv, kirken i Inderøy, Inderøy videregående,
Sund folkehøgskole, Vekstbedriften Flyndra mfl.

Samarbeidet mellom Bolystprosjektet og kommunen har vært positivt.
Prosjektet har gitt et tettere samarbeid. Bolystprosjektet har også utviklet
samarbeid innen flere tjenesteområder enn tidligere.

Prosjektet har hatt som mål å gi innbyggere og frivillige organisasjoner
mer kunnskap og større engasjement for lokalt utviklingsarbeid. Dette er
en prosess som bolystprosjektet har startet opp. Arbeidet har allerede gitt
resultater. Vi forventer å se resultater av dette arbeidet også etter at
bolystprosjektet er avsluttet.
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ØKONOMI

Regnskapet for bolystprosjektet er ført av Klepp Regnskap AS.
Regnskapet er revidert av Ernst & Young Steinkjer, ved Tore Eggen.

Endring regnskap fra budsjett

Prosjektet utviklet etter hvert gode metoder for å løse oppgaver selv
innen markedsføring av arrangement og tiltak. Vi så mer effektive
resultater ved å leie inn hjelp til disse oppgavene i en prosentstilling med
konkrete arbeidsoppgaver innen markedsføring, design og utvikling av
nettsider. Alternativet ville vært å leie inn it-konsulenter samt bruke et
reklamebyrå/designbyrå til oppgavene. Dette er årsaken til at kostnader
er flyttet fra «Markedsføring av arrangement/tiltak» til lønnskostnader i
prosjektet.

Arbeidsinnsats fra Inderøy Kommune, har involvert både ansatte innen
miljø/friluftsliv (sti-utvikling), kulturenheten i Inderøy kommune
(arrangementsutvikling, kompetanse-heving frivillige org), Inderøy
ungdomsskole (Bolystdag 2016 under VinterLeik) og flyktningetjenesten.

Næringssjef har vært en aktiv samarbeidspartner i prosjektet, gjennom
både prosjekt Profileringsflater Inderøy, Utsmykningsprosjekt for
Straumen sentrum, VinterLeik, etterbruk av Sakshaug skole og
arrangementsutvikling. I tillegg har næringssjef deltatt i styringsgruppa
for bolystprosjektet. Vi kan derfor beregne at kommunens arbeidsinnsats i
prosjektet er minst i henhold til anslått verdi i søknad fra 2013 om
tilskudd til prosjektet.

Egeninnsats og kostnader frivillighet:

Bolystprosjektet har samarbeidet både med formell og uformell frivillighet
i Inderøy. Frivillige har bidratt både med arbeidsinnsats og dekning av
kostnader (for eksempel kostnader til foredragsholdere, kursledere, leie
av lokaler, innkjøp utstyr, servering på arrangement mm.)

Frivillige har vært involvert i gjennomføring av tiltakene i prosjektet. De
ulike tiltakene har involvert et stort antall personer i løpet av
prosjektperioden. Arbeidsinnsats fra frivillige i prosjektet er derfor
betydelig og helt nødvendig for gjennomføringen.

Frivillig organisasjoner og frivillige ildsjelers arbeidsinnsats samt dekning
av kostnader til tiltak, er høyere enn anslått verdi i søknad fra 2013.
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Vi har likevel valgt å ikke heve verdien av kostnader for lag/foreninger
mye i «Finansieringsplan_resultat_Bolystprosjekt2013_2016».

Frivillig Inderøys egeninnsats i prosjektet er høyere enn budsjettert.

Totalt har prosjektet høyere lokal finansiering enn budsjettert.

Vedlegg:

Resultatregnskap

Finansieringsplan med resultat

Oversikt Bolyst regnskapstall 2013 - 2016 mot budsjett

Revisjonsrapport fra Ernst & Young


