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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 

X
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Mål og eventuelle 
delmål med 
prosjektet. I 
hvilken grad har 
prosjektet nådd 
eller er prosjektet 
på vei til å nå sine 
mål?

FI har jobbet mye med forankring av Bolystprosjektet. Dette er gjort 
gjennom oppslag i media (lokalt og regionalt), bruk av sosiale medier, 
møter med frivilligheten, informasjon til lokalpolitikere og deltakelse i 
samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020.

Prosjektet hadde oppstart 1.november 2013 og har derfor vært igang i 
noen få måneder. Til tross for forsinket oppstart er prosjektet godt i 
gang. FI har allerede engasjerte frivillige/grupper av frivillige  som 
jobber med flere av tiltakene. 

FI er i gang med tiltak som vil synliggjøre Inderøy både ovenfor 
mulige tilflyttere og besøkende. 

Tiltak for kompetanseheving, samarbeidprosjekt og flere felles 
møteplasser er igangsatt. Familiehelga VinterFest er ett tiltak for økt 
samarbeid og flere møteplasser. Kurs i prosjektledelse for frivilligheten 
arrangeres i april 2014. Kurs i lydteknikk i mai 2014.

Prosjekt for bygging av felles identitet og lokal stoltet;  Historier fra 
Inderøy er igang. FI trekker fram lokale ildsjeler og inderøyninger som 
har utmerket seg i lokalavisa og gjennom sosiale medier.

Tiltak for å hindre fraflytting: Oppstartsmøte med grendelag er 
gjennomført. Plan for framdrift er lagt. 

Tiltak for inkludering: FI jobber med Sommerjobbprosjekt. Oppstart 
mentorprosjekt i mai 2014. 

Best-i-lag uka er utsatt fra 2013 til høsten 2014.

Målgrupper for 
prosjektet, når 
prosjektet frem til 
disse?

Potensielle tilflyttere og besøkende : når ut gjennom synliggjøring av 
Inderøy gjennom media, god informasjon på hjemmeside og sosiale 
medier.

Egne innbyggere
• barn og unge: når ut bl.a. gjennom VinterFest 2014
• unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole) 

:tiltak utsatt til skoleåret 2014/2015.
• Deltakere i introduksjonsprogrammet bosatt i kommunen: 

prosjektet er i gang med flere tiltak
• Innvandrere: Prosjektet igang med flere tiltak.
• Nye innbyggere: Oppstartsmøte gjennomført. Plan for 

tiltak høsten 2014.

Resultat som er 
oppnådd i form av 
aktiviteter eller 
tiltak

Flere frivillige er allerede engasjert i Bolyst-prosjektet. 
Prosjektet er godt kjent lokalt i Inderøy. 
VinterFest 2014 ble en stor suksess – stor deltakelse og familiehelga 
var godt synlig både lokalt og regionalt.
Det er igangsatt tiltak i alle de tre delprosjektene.



Vurdering av 
framdrift i forhold 
til opprinnelig plan

a) Følger opprinnelig plan 
b) Forsinket pga. Ansettelse (se tidligere søknad og svar fra 

KRD)
c) Det er foretatt følgende justering 

Oppnådde 
resultater
Hvor geografisk 
konsentrert har 
prosjektet hatt/vil 
ha effekt?
(Kryss av)

a) Helt lokal effekt
b) Effekten kommer innen flere kommune 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

Kort beskrivelse av 
metodikk i 
prosjektet
(max 250 ord)

Rekruttering av frivillige og økt engasjement i lokalbefolkningen står 
sentralt i prosjektet. Prosjektstyring, koordinering og initiering av 
samarbeid mellom parter med felles interesser eller engasjement er en 
viktig del av prosjektleders oppgaver. Prosjektet fokuserer på praktiske 
og konkrete tiltak innenfor de tre delprosjektene: 

• Omdømmebygging Inderøy
• Å gjøre det gode bedre
• Inkludering og mangfold

Prosjektet jobber med flere delprosjekt samtidig og innenfor hele 
prosjektperioden. Dette fordi frivillighet ikke kan styres. FI kan ikke 
kreve resultater av frivillige or men krever god forankring og lang 
tidsramme for å gjennomføre tiltak. 

Tiltak som ikke er ønsket av lokalbefolkningen og som FI ikke greier å 
skape engasjement for, vil bli endret eller tatt ut av prosjektet. 
Prosjektet er avhengig av lokalt engasjement for å lykkes.

Overføringsverdi 
for eksempel til 
andre lokalsamfunn

Prosjektet skal kunne kopieres av andre frivilligsentraler i Norge. Vi 
sprer info om Bolystprosjektet i nettverket for frivilligsentraler i Nord-
Trøndelag og felles facebook-gruppe for Frivilligsentraler i Norge.

Ekstern 
kommunikasjon og 
deltakelse på 
samlinger med 
utgangspunkt  i 
prosjektet

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
NTFK planlegger felles samlinger for Bolystprosjekt i Nord-Trøndelag.
FI har foreløpig ikke deltatt på samlinger med utgangspunkt i 
prosjektet.

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 
sammenlignes med 
budsjettpostene)

Se vedlagt prosjektregnskap 2013 og 2014 med budsjettposter.
Budsjettet er periodisert pr mnd.



Hvilke målsettinger 
i distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet 
inn under? (Sett 
kryss ved svaret, 
flere svar er mulig)

a) Stabilisere eller øke befolkningen
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?
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)

Prosjektet  er basert på frivillighet. FI  jobber med oppbygging av 
grupper av frivillige eller  tiltak innen lokale lag/foreninger. Prosjektet 
er tenkt videreført gjennom arbeidet i sentralen (Frivillig Inderøy skal 
etter prosjektperioden kun følge opp de selvstendige gruppene) og 
frivillige teamledere/tillitsvalgte i lokal frivillighet som viderefører 
arbeidet etter prosjektet er over.


