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Kommune: Hjelmeland 

Prosjektnavn: Hjelmeland 24-7 

Prosjektleder: Åsmund Sigmundstad 

Leder i 

styringsgruppen: 

Prosjektleder er leder i styringsgruppa. Prosjektgruppe og 

styringsgruppe er identisk i dette prosjektet. 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Eli Monsen 

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 

-Samarbeid med Bygdekvinnelaget, Jøsneset Helselag, Jøsneset 

bygdaråd, Årdal bygdaråd, Hjelmeland Samfunnshus og teaterlag, 

Hjelmeland ungdomsteater. -Formannskapet i Hjelmeland kommune 

får årlege rapportar frå prosjektet. 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Delmål: Ungdomsteater: Nådd, workshops er starta opp i februar 2014. 

Det er planlagt fleire workshops utover våren 2014 i samarbeid med 

ungdomsteateret ved Rogaland teater.. 

Delmål: Det har vore auka samhandling mellom frivillige lag og 

innbyggjarar/tilflytterar. Aktivitetene i prosjektet har medvirka til det. 

Bulystprosjektet har medverka til ei positiv bevisstgjering på at 

Hjelmeland har mange innvandrarar og at det er ein ressurs på 

lokalsamfunnet. Det er ei auka deltaking av innvandrarar i frivillige lag 

og organisasjonar, samstundes ser vi også at vi kan bli betre i å 

inkludere nye i våre nærmiljø. Delmål: Kvinnenettverk , 

bygdekvinnelaget viser eit stort engasjement. Mål er nådd i stor grad 

med god deltaking på opne arrangement og 30 nye medlemmer til 

bygdekvinnelaget i løpet av prosjektperioden. 

Delmål: Møteplassar i naturen, arbeidet er vidareført med mange 

kreative idear på Jøsneset og planlegging av ein eventuell ny turveg  i 

Årdal. Noko av arbeidet er tidkrevjande men ein er på god veg til å nå 

måla i prosjektet. 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

1.Alle innbyggjarane. Ja. 

2.Ungdom 13-18 år. Ja gjennom ungdomsteateret. 

3.Kvinner. Ja 

4.Innbyggjarane i Årdal og Jøsneset. Ja. 

I alle målgruppene har me klart å nå ut til innflyttere og innvandrere. 
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Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Møte i prosjektgruppa/styringsgruppa 2013: 6.2, 12.3, 26.11. I tillegg 

kjem møter i arbeidsgruppene og møte med bulystprosjektleiar i Herøy 

31.10 og 1.11. 

Ungdomsteater vidareført med 40 deltakarar: faste vekentlege øvingar, 

deltok på UKM, forestilling i juni og  stor forestilling i desember 2013. 

Auka samhandling mellom frivillige lag og innbyggjarar/tilflyttarar: 

Møte med innvandrere og bygdaråd 16.1. Maleniusgalla 19.1. 

Kontaktforum for frivillige lag 7.3: Polsk og tysk innvandrere fortalte 

om kor viktig det er å delta i frivillig arbeid. Kurs i bruk av sosiale 

medier for frivillige lag 16.4. Lågterskel arrangement ved Årdal 

sokneråd med mange innvandrere som deltakere 14.3, 23.10, 12.11. 

Loppemarked på samfunnshuset  26.10, stor deltaking mange 

innvandrere. Juleverkstad på samfunnshuet 15.12. 

Bygge kvinnenettverk gjennom turar, festar, lagsmøte og kurs. 

Bevisstgjering av kvinner til å delta. Ei sosial bevisstgjering av å bu og 

delta Hjelmelandssamfunnet. Alle arrangement er opne for alle, stor 

deltaking,  30 nye medlemmer. 2013: Påskemøte, tur til Hjelmen 

(avlyst pga dårleg vær), Båttur til Førre, møte i Årdal, temamøte 

kakepynting,  Julemøte i Vormedalen. I tillegg fleire arrangement i 

samarbeid med andre. 

Møteplassar i naturen, arbeidet er vidareført med noko små justeringar 

på Jøsneset der skulen er blitt nedlagt, likevel er det mange kreativ 

tiltak og idear på Jøsneset med blant anna aktiv bruka av bygda si 

nettside og isbading i elva! Planlegging av ein eventuell ny turveg  i 

Årdal er vidareført, det er søkt om godkjenningar frå kommune/ fylket. 

Det er søkt og har kome tilsagn på andre eksterne midler til 

finansiering av turvegen. Skøytedag ved Riskedalsvatnet, vinterdag i 

Lyngsheia, fellesdugnadsdag, julegraut i eventyrskogen med 250 

deltakarar! Det er arrangert møter innbyggjarane i Årdal og Jøsneset 

for å medverke til involvering.  

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

a) Følger opprinnelig plan X 

b) Forsinket pga. x sein oppstart og framdrift på nokre område 

c) Det er foretatt følgende justering 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune 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 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

Å involvere innbyggjarane er ein viktig metodikk i prosjektet. 

Samarbeid på tvers av frivillige lag og offentlege institusjonar. 

Frivilligsentralen som koordinator. Mobilisering av frivillige lag. 

Aktiv bruk av internett og sosiale media. 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Vise kor viktig deltaking i frivillig verksemd er for inkludering og 

fremming av bulyst. 

Vise korleis ein kan få til gode strukturar og dermed betre samhandling 

mellom frivillige verksemd og offentleg verksemd. 

Vise korleis ein betre kan inkludere innvandrarar/ innflyttarar i eit 

bygdesamfunn. Vise korleis ein kan bruke naturen for å fremme bulyst. 



Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Møte med representanter frå Vinje og Seljord 4.-6. mai 2012. 

Arbeidsseminar KRD Gardemoen 3-4.6.2013, 2 delt frå Hj.land komm. 

Besøk frå Herøy av bulystprosjektleiar til Hjelmeland 31.10-1.11. 

KRD NettTV mangfoldseminar 6.12.2013, 6 deltakere frå Hj. Komm. 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

Frå start i 2011 fram 

til 31.12.2013 

Jfr vedlegg 

 

Rest igjen av 

budsjetterte midlar 

pr 31.12.13  står i 

parantes, ein del av 

dei midlane som står 

i parantes er for 

aktivitetar i 2013 og  

midlane vart utbetalt 

i febr 2014 

Felles kick off seminar 29.10.2011                         41328,30 (-1328,30) 

Mangfald, samhandl frivillige lag og innflyttere    65757,77 (74242,23) 

-inkl utg fellesmøter prosjekt og arbeidsgrupper 

Ungdomsteater instruktører                                  110000,00 (50000) 

Ungdomsteater workshops; PR, materiell ol         31409,00 (88591) 

Kvinnenettverk                                                      40000,00 (40000) 

Møteplassar i naturen                                            25671,21 (124328,79) 

Studietur prosjekt og arbeidsgruppe                     38672,52 (1327,48) 

Avslutningsseminar og trykking av rapport                          (50000) 

Sum…………………………………………..352838,80 (427161,20) 

 

Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette:             kr  175.000 (2011-2012) 

Verdi eigeninnsats frivillige 1442t á kr 200     kr  288.400 (2011-2012) 

Verdi eigeninnsats kommunalt tilsette              kr 100000 (2013) 

Verdi eigeninnsats frivillige 573t á kr200        kr 114600 (2013) 

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 (både realkompetanse 

og formalkompetanse) for målgruppen 

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 omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

-Ungdomsteater er tenkt vidareført ved Hjelmeland samfunnshus og 

teaterlag 

-Videreutvikle samhandling mellom frivillig verksemd og det 

offentlege, arbeidet er tenkt leia av kulturseksjonen og 

frivilligsentralen i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. 

-Videreutvikle kvinnenettverk i samarbeid med bygdekvinnelag og 

andre frivillige lag. 

-Arbeide vidare med å tilrettelegge møteplassar i naturen i samarbeid 

med frivillige lag og organisasjonar. 

-Jøsneset bygdaråd har idear om å fortsetje bulystarbeidet i sitt arbeid 

-Utvikle frivilligsentralen vidare som ein aktiv samarbeidspartner og 

tilretteleggjar for nærmiljøutvikling i lag med frivillige lag. 



 


