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Forankring av 

prosjektet (flere 
kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe x 

b) Forankring i befolkningen x 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Prosjektet ”Bolyst gjennom ildsjeler” er et treårig pilotprosjekt som 
gjennomføres i pilotgrupper fra Finnmark, Troms og Nordland.  

Mål: 

 Øke antall innvandrere, unge og nytilflyttede som aktive og 
tillitsvalgte (ildsjeler) i pilotgruppene med totalt 30% i løpet av 
prosjektperioden. Resultatene/funnene skal ha overføringsverdi 
til andre organisasjoner. 

Delmål: 

 Avdekke taus kunnskap. Lage prosedyrer, strategier 
og verktøy slik at rekruttering  og opplæring til nye medlemmer 
og tillitsvalgte –fremtidens ildsjeler blir lettere. 

Prosjektet i forhold til mål. 

Totalt 15 pilotgrupper i prosjektet. Pilotgruppene har ulike utfordringer 

og har ulik progresjon. 8 av pilotgruppene rapporterer nye aktive fra 

målgruppen. 7 pilotgrupper rapporterer nye medlemmer fra 
målgruppene. Flere av gruppene har jobbet aktivt med handlingsplaner 

og mange har skrevet ned noen av den tause kunnskapen. En del av 

dette finnes på bloggen: http://ildsjel.wordpress.com  

mailto:postmottak@krd.dep.no
mailto:carl.georg.nass@tromsfylke.no
http://ildsjel.wordpress.com/


Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

1) Innvandrere som ikke deltar i denne typen frivillig arbeid.   

2) Ungdom som ikke deltar i denne typen frivillig arbeid.   

3) Nyinnflyttede i lokalsamfunnet.   

4) Frivillige som i dag bidrar i det lokale organisasjonsarbeidet.  

Pilotgruppene vil i løpet av prosjektet drive oppsøkende virksomhet mot 

målgruppene lokalt for å øke antall innvandrere, unge og nytilflyttende som 

aktive i lagene.  

 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Prosjektet er i rute i forhold til handlingsplan. HATS har 8 pilotgrupper 
Troms idrettskrets har 7 pilotgrupper.  Prosjektarbeidere har besøkt 13 

av pilotgruppene hvor det har vært fokus på rekruttering av målgruppa, 

utvikling av handlingsplaner, hvilke oppgaver det er i laget og 
nedskriving av dem. Prosjektarbeiderne laget ulike kursopplegg og 

gjennomførte dem hos ”sine” pilotgrupper. Prosjektarbeider TIK ble 

med prosjektarbeider HATS som observatør til en av pilotgruppene, 
for erfaringsutveksling.  

Pilot på Frivillighetens torg og uke ble gjennomført 14.-21. September 
i Tromsø og ble en suksess. 

Første ildsjelsamling ble gjennomført 1.-3. november i Tromsø med 50 
deltakere fra pilotgruppene. God tilbakemelding fra pilotgruppene. 

 

Mer info om besøk i pilotgruppene, ildsjelsamling og frivillighetens 
uke og torg finnes på bloggen: http://ildsjel.wordpress.com 

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan x 

b) Forsinket pga.  

c) Det er foretatt følgende justering  
Prosjektet har endret noe av tiltakene i prosjektet for å tilpasse 

utfordringene i de ulike lagene. Prosjektet har mistet 1 av 
pilotgruppene og har nå 15 pilotgrupper i prosjektet.  

 

 

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. x 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker x 

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) 

 

HATS og Troms idrettskrets har valgt ut pilotgrupper fra sine 
medlemslag som i samarbeid med prosjektleder skal utvikle og prøve 
ut spesifikke tiltak for å øke rekrutteringen av ”nye ildsjeler”. 

Utviklingen av tiltak vil bygge på erfaringer i HATS og Troms 

idrettskrets, kunnskap og erfaringer fra studier og arbeid som er gjort i 

andre deler av det frivillige Norge, og dialog med ildsjeler og nye 
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 medlemmer fra pilotgruppene. 

 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Forskning viser at nedgang i antall aktive frivillige og behovet for flere 
aktive er stor i all type frivillighet både i Norge og verden forøvrig. 

Etter endt prosjekt vil vi ha utviklet ny kunnskap og gode arbeidsmåter 
om inkludering av ”nye ildsjeler” i revy/teaterlag og idretten. Det er 

viktig å fortløpende dele av erfaringene i dette arbeidet, derfor deltar vi 

på ulike arenaer med foredrag om funn og beskrivelser av tiltakene vi 

utvikler. Det skal også utvikles en beskrivelse og rapport av arbeidet 
skal benyttes i organisasjonenes eget videre arbeid, og for å 

dokumentere tiltak, prosesser og resultater av arbeidet for læring, 

videreutvikling og overføring til andre organisasjoner. 

 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

 Kulturkonferanse Troms fylkeskommune, 12. juni 2013 i 

Tromsø. 

 Nettverksseminar Troms fylkeskommune Tromsø 18. juni 
2013 I Tromsø 

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 (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 omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

I prosjekt vil vi tilegne oss erfaringer og kunnskap om drift av frivillige 
lag og rekruttering av nye frivillige. Denne kunnskapen vil bli 

implementer i organisasjonenes videre drift. Det er et mål at 
prosjekteier blir kompetanseformidler på dette feltet for andre 

organisasjoner både i Norge og utlandet etter endt prosjektperiode. 

 

 

 


