Forord
Hensikten med denne rapporten er å belyse erfaringer, lærdom, kunnskap og resultater som har
blitt til gjennom prosjektet «På nye stier» - et samarbeid mellom Telemark Turistforening og
NAV- Telemark. «På tur med TTF» er et nasjonalt pilotprosjekt som startet opp i februar 2015
med mål om varighet til 2018. Prosjektet har endret navn til «På nye stier» og vi bruker dette
navnet på prosjektet i rapporten. Tiltaket løyperydding er prosjektets største satsing med fokus
på å ta i bruk naturen i et arbeid rettet mot unge mennesker som står utenfor jobb og
utdanning og som står i fare for å bli fysisk og sosialt inaktive. Kort fortalt går dette ut på å ta
med unge NAV-brukere ut i skog og mark for å rydde og vedlikeholde turstier i lokalområdene
deres.
Prosjektet drives av prosjektleder Marlin Nordhus i Telemark Turistforening (TTF) som i oktober
2015 overtok jobben for Søren Therkildsen. NAV Telemark er prosjektets samarbeidspartner i
tillegg til at lokale turlag, frivillige, Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune også er viktige
støttespillere og vi retter en stor takk til all medvirkning i «På nye stier».

Kap 1: Bakgrunn for prosjektet/ Målsetting
Telemark Turistforening (TTF) ønsker å være en tydelig aktør innen folkehelsearbeid. I tillegg til
det ordinære Turistforeningstilbudet, turer, løyper, hytter og arrangement der friluftsliv står i
sentrum, ønsker TTF å kunne bidra i et arbeid rettet mot folkehelse gjennom ulike prosjekt i
samarbeid med offentlig sektor. Særlig ønsker TTF å engasjere seg i nærmiljøet som en viktig
arena for fysisk aktivitet. NAV har som mål å arbeide for å rettlede arbeidssøkende inn i arbeid. I
dette arbeidet er aktivitetstilbud, kurs og arbeidstrening viktige ingredienser for å styrke livslyst,
sosialt nettverk og tro på seg selv.

Telemark Turistforening(TTF) er en aktiv organisasjon med mye aktivitet. Med flere lokallag i
fylket, som står for dugnader, løypearbeid og turtilbud, har foreninga stort potensiale til å tilby
brukere av NAV en sosial arena og en aktiv hverdag. Det er potensiale i TTF til å styrke sitt tilbud
om aktivitet på dagtid, og markedsføre dette tilbudet til personer og institusjoner som kan dra
nytte av dette.

Med dette prosjektet ønsker vi erfaringer på hvordan et samarbeid med Telemark
Turistforening (TTF) og NAV Telemark kan overføres til nasjonalt plan, både i NAV og DNT
organisasjonene, og til andre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Prosjektet var å
regne som en nasjonal pilot da det startet opp og har vært en måte å prøve ut ulike
arbeidsmåter som vi håper kan ha overføringsverdi til andre lag og organisasjoner i andre fylker.

Målet med det overordnede prosjektet er å bedre folkehelsen gjennom å kombinere Den
Norske Turistforening(DNT) sin erfaring med å tilrettelegge for gode naturopplevelser og NAV
sin kompetanse og kontaktflate med mennesker i ulike livssituasjoner. Her stiller Telemark
Turistforening (TTF) sterkt med sin kompetanse om målrettet bruk av natur i et arbeid hvor
fysisk aktivitet, mestring, bedre selvfølelse og sosial utvikling er høyt prioritert. Det ble besluttet
at prosjektet skulle satse på et tiltak, der unge mennesker som står utenfor arbeid og utdanning,
skal få alternativt tilbud til jobbsøking og kurs hos NAV. Tiltaket skal gi NAV-brukerne
muligheten til å komme seg ut i naturen ved å vedlikeholde turstier og utvikle friluftsområder
nær barnehager, skoler, beboelsesområder etc.
Håpet er at prosjektet vil resultere i at NAV-brukerne:


Kommer i bedre fysisk form.



Får oppleve mestring.



Får bedre selvfølelse.



Får mulighet til å vise hva de er gode for og får en attest.



Får gode opplevelser med fysisk aktivitet i natur.



Blir kjent med DNT og TTF sine fritidstilbud.



Får bedret sjansene sine for å komme i jobb.



Få erfaringer fra samhandling mellom offentlig, frivillig og privat sektor for å bedre
forståelsen for partenes forutsetninger og kommunikasjon seg i mellom.

I tillegg håper vi at konseptet kan generere mere fysisk aktivitet i lokalområdet gjennom å:


Skape bedre turmuligheter i bynære områder.



Skape bedre friluftsområder rundt barnehager, skoler mv.

Effektmål for prosjektet (samfunnsmessig verdier)


Styrke tilbud om friluftslivsaktiviteter med lav terskel på dagtid i Telemark.



Inkludere nye mennesker i friluftslivet og inspirere til å ta turlederkurs, og være aktive
og motivere til frivillig arbeid. Slik kan en bygge sosial og human kapital.



Utarbeide forslag til best mulig praksis for gjennomføring og tilrettelegging av
arbeidspraksis hos TTF og DNT



Styrke folkehelsa i Telemark



Flere i arbeid og aktivitet i TTF sin organisasjon

Målgruppen er primært unge (18-30-år) som har stått utenfor jobb/utdanning i mindre enn et
år. Vi har en ønske om å nå ut til:


NAV-brukere som har behov for sosiale fellesskap for å øke livslyst.



NAV-brukere under oppfølging fra NAV og med behov for tiltak som tilsier at dette
tiltaket er aktuelt.



NAV-brukere som har ønske om og/eller særlig behov for arbeidspraksis i et positivt og
fysisk aktivt arbeidsmiljø.



NAV-brukere som har ønske om å lære noe nytt innen friluftsliv, prosjektarbeid,
turledelse, arbeid med ulike målgrupper og frivillig arbeid.

Opprinnelig fremdriftsplan
Når

Oppgaver

Kven skal delta

Resultat

1.

Opprette prosjektgruppe

PL og SG

Etablere arbeidsgruppe for prosjektet.

1.

Etablere samarbeid med forskingsinstitusjon; Høgskolen

PL

Masteroppgaver om etablering av turgrupper.

år

i Telemark, Telemarksforsking eller AiR Rehabilitering.

1.

Søke om forskningsmidler for gjennomføring av

PL, SG og DNT

Forskingsrapport til styrking av prosjektets eigen sluttrapport om

år

forskingsprosjekt i år 2 og 3.

1.

Etablere turgrupper i Telemark

år

år
1.

Etablere aktiv frilufts gruppe på dagtid

organisering av samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

PL, PG

PL og PG

år

Nye turgrupper med lav terskel i Grenland, drive av frivillige turledere.

Nytt friluftslivstilbud på dagtid i Grenland, særlig tiltenkt unge i alder
18-30.

1.

Markedsføre turtilbud internt i NAV sin organisasjon i

år

Telemark

PL og NAV Telemark

Rekruttere til arbeidspraksis og inkludere deltakere til nye og
eksisterende turtilbud
Nye aktive frivillige i TTF

1.

Organisere og legge til rette for praksisplasser i TTF

PL

Turleiing som praksisarbeid for brukere av NAV

Gjennomføre turlederkurs

PL og PG

Utdanne personer uten arbeid og andre frivillige til DNT godkjenne

år
1.
år

turledere

1.

Søke samarbeid med andre lag og institusjoner i

år

Telemark som kan ha nytte av tilbudet og samarbeid.

PL

Samarbeid med t.d.:
Telemark Fylkeskommune – oppfølgingstjenesten
STAIR –prosjektet Sykehuset i Telemark (ARR)
AiR Rehabiliteringssenteret

2.

Etablere samarbeid med aktuelle lag og institusjoner i

år

Telemark

2.

Etablere nye turtilbud

PL og SG

Overføre erfaringer fra 1. år fra etablering av nye turtilbud, rekruttering
av frivillige og inkludering av nye deltakere, til andre deler av Telemark.

PL + nye

Nye tur- og friluftslivsgrupper flere steder i Telemark.

år
2.

samarbeidspartnere
Markedsføre prosjektet og nye turtilbud regionalt

PL og NAV

Dele erfaringer og samle erfaringer fra andre samarbeidsprosjekt.

PL og NAV

Overføre erfaringer fra Telemark til andre deler av landet.

PL, PG og SG

Overføre erfaringer fra Telemark til andre deler av landet.

PL, SG/NAV og DNT

Delta på seminar og konferanser.

år
2.

Søke samarbeid med DNT-foreninger og NAV i andre

år

fylker.

3.

Bidra til etablere nye prosjekt i samarbeid med DNT-

år

foreninger og NAV i andre fylker.

3.

Markedsføring av prosjektet og erfaringer nasjonalt

år

Publisere artikler basert på resultat av samarbeidet i Telemark, og
forskingsrapport.

3.

Evaluering

PL

år

Sluttrapport om ulike organiseringsmodeller for samarbeid mellom
offentlig og frivillig sektor.

Budsjett
Prosjektets hovedfinansieringskilde er Extra Stiftelsen med 613 000kr. Vi har også fått tildelt
midler fra Skien Kommune og fra Helsedirektoratet. Budsjettet under er hentet fra søknaden
om midler til ExtraStiftelsen.
INNTEKTER

2015

2016

2017

TOTAL

ExtraStiftelsen

613000

618000

623000

1854000

Egne midler

0

0

0

0

Offentlige midler

0

0

0

0

Andre inntekter

0

0

0

0

Delsum

613000

618000

623000

1854000

UTGIFTER

2015

2016

2017

TOTAL

Lønn, sosiale utgifter

528000

528000

528000

1584000

Innkjøpte tjenester/honorarer

0

0

0

0

Materiell/utstyr

10000

15000

20000

45000

Andre utgifter

75000

75000

75000

225000

Delsum
Ubrukt

613000
0

618000
0

623000

1854000

0

0

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen
Som en del av Telemark Turistforening (TTF) og NAV Telemark sitt samarbeidsprosjekt ”På Tur
med TTF og NAV” tok tiltaket ”På Nye Stier” form i februar/mars 2015. Søren Therkildsen ble
ansatt som prosjektleder og i henhold til prosjektplanen ble en styringsgruppe for prosjektet
samlet under ledelse av daglig leder for TTF, Jon Atle Holmberg og avdelingsdirektør for NAV
arbeidslivssenter i Telemark, Christian Høy. I oktober 2015 sluttet Therkildsen i jobben og Marlin
Nordhus tok over som prosjektleder.
Etablering av friluftslivgruppe
Telemark Turistforening opprettet i samarbeid med NAV Telemark et løyperyddingstiltak som
går ut på å ta med unge NAV-brukere ut i skog og mark for å rydde og vedlikeholde turstier i
lokalområdene deres. Den første kontakten med de lokale NAV kontorene var det Christian Høy
som sto for og den videre kontakten om samarbeidet sto prosjektleder for.
Løyperyddingen foregår ute i naturen i små grupper sammen med en turveileder (prosjektleder)
fra Telemark Turistforening og dens største fokus er altså å skape aktivitet hos unge som står
utenfor jobb eller utdanning og som står i fare for å bli fysisk og sosialt inaktive. Tanken var å
teste ut konseptet både i byen og på bygda. 27. april startet vi opp tiltaket i Skien først med tre
ukentlige ryddedager. Tre dager ble etterhvert til to da veilederne ved NAV følte de mistet den
nære kontakten til brukerne. 4. Juni startet vi også opp tiltaket i Drangedal. Det har vært
organisert slik at løyperyddingen i Skien foregikk på mandager og tirsdager, mens det i
Drangedal foregikk på torsdager og fredager. Løyperyddingen pågikk fra kl. 9-15.

NAV-brukerne har fått mulighet til å delta i praktiske arbeidsoppgaver med faste møtedager og
arbeidstider. Det har fungert som arbeidspraksis hvor brukerne har kunnet være med som
turleder. Denne deltakelsen har blitt godskrevet som arbeidstrening hos NAV. Dette etter en
avtale festet mellom Telemark Turistforening og NAV-Telemark. De fleste brukerne har vært
med over flere uker og brukerne må skrive under på en avtale om en forpliktelse til å delta
aktivt i prosjektet.
Det var aktivitet i løyperyddingstiltaket fra april og ut oktober. I sommer ble det noen avlysinger
pga. manglende oppmøte av deltakere. Her vil vi vurdere om det skal være en pause i
fellesferien neste sommer ettersom at det var et stort frafall i denne perioden. Det er to forhold
som har forsinket prosjektet noe, at prosjektleder ble skadet på seinsommeren og et bytte av
prosjektleder. Dette har skapt mindre forsinkelser ved fremdrift og vil forskyve prosjektet noe
innenfor de planene prosjektet har i dag.
«På tur med TTF» er en turgruppe som har vært med på å forme prosjektet og rette blikket mot
den målgruppa vi ønsker å nå ut til. Denne gruppa startet opp med en grunntanke om et
fritidstilbud hvor NAV- brukere fikk mulighet til å være turleder som arbeidspraksis. Turlederne
har vært NAV-brukere og frivillige hvor noen av deltakerne fikk mulighet til å ta turlederkurs i
regi av Telemark Turistforening. Gruppa har tilknytning til Skien og går turer i skog og mark hver
onsdag med fast oppmøte, uansett vær og årstid. Det har vært en fantastisk bra
oppmøtestatestikk med både nye og faste deltakere. Denne turgruppa er en stor suksess og har
blitt selvgående og selvstendig.
Samarbeid
Vi har hatt et tett samarbeid med de lokale turlagene og samarbeider med de frivillige om
arbeidet som utføres. Det er viktig og ikke å ta fra jobbene til de frivillige og vi legger stor vekt
på at det arbeidet som blir gjort i prosjektet ikke påvirker dugnadsgjengens ansvarsområder.
Kontaktpersonen her har vært løypekoordinator i TTF og leder for Gautefall turlag. Vi har igjen

fått forespørsel fra dem om vi kan hjelpe til med disse jobbene som ikke de frivillige har
kapasitet til å utføre selv.
Det er viktig med et tett samarbeid med NAV og veiledere ved de lokale NAV kontorene i Skien
og Drangedal. Her har vi hatt en hovedkontakt hvor det har vært en dialog ang brukerne og
hvordan vi formidler tilbudet hos NAV. NAV-brukerne har fått presentert tilbudet fra
prosjektleder og vi ser at det er veldig viktig å tenke nøye gjennom hvordan vi legger frem
løyperyddingstiltak for at flest mulig blir motivert til å delta. Tilbakemeldingene har vært gode
og vi ser frem til å fortsette samarbeidet i 2016 både i Drangedal og i Skien.

Forskning
Det har blitt opprettet et samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning om et
kvalifiseringsprosjekt i prosjektet. I samråd med NAV Telemark ble det søkt om forskningsmidler
og det ble tildelt 200 000 kr i forskningsmidler fra Oslofjordfondet til et kvalifiseringsprosjekt i
samarbeid mellom Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark (HIT), NAV Telemark og Telemark
Turistforening.
Her ønsker Telemarksforskning og Høgskolen i Telemark å se nærmere på betydningen naturen
har på unge arbeidsledige og betydningen av veilederens kompetanse. Vi ønsker også å se på
hvordan Telemark Turistforening og NAV- Telemark på best mulig måte kan følge opp
utviklingen av en samhandlingsmodell som kan ha overføringsverdi til andre kommuner.
Kvalifiseringsprosjektet skal berede grunnen til et hovedprosjekt der modellen blir videreutviklet
og testet ut i ulike tiltak flere steder.

Når resultatene fra kvalifiseringsprosjektet er på plass kan de brukes i veien videre. Da håper vi
at tilbudet kan bli enda bedre og spissa inn mot brukergruppa. Vi vil bruke tida frem mot

sommeren for å bygge et solid fundament slik at vi kam opprette nye grupper fra august og
utover.

Ny prosjektleder
Da det har vært utskiftning av prosjektleder har det blitt noen små forsinkelser og endringer i
planene. Styringsgruppa er enige i at det heller ikke er grunn til å forhaste seg men å legge en
solid grunnmur for prosjektet og samtidig bruke erfaringene vi har til nå til å «skynde oss
langsomt». Da tror vi at vi oppnår gode resultater i det nye året. Det er ellers ingen større
endringer i prosjektet og i fremdriftsplanen.

Kap 3. Resultater og resultatvurdering
Resultater
I løpet av sesongen har deltakerne vist personlig utvikling og de har etter observasjon fra
prosjektleder og egen ytring kommet i bedre fysisk form. Deltakerne som har vært med over
lengre perioder har også utviklet seg sosialt. Eksempelvis en deltaker i Skien som var usikker og
ikke deltok så mye sosialt som etter 6 ukers deltakelse i løyperyddingstiltaket hadde en stor
utvikling både fysisk og på det sosiale plan. Han har selv fortalt at han fant motivasjon til å være
mer fysisk aktiv på fritiden, åpnet seg mer opp og bidro til det sosiale i gruppa.
Denne personen valgte også på eget initiativ å reise seg opp på jobbsøkerkurset for å fortelle de
andre om prosjektet han mente han hadde fått mye ut av. En snau mnd. senere kom han seg i
jobb. Det blir feil å påstå at «På nye stier» er årsaken ene og alene til denne utviklingen – men
det har helt klart vært en medvirkende faktor. Slik utvikling ønsker vi at flere kan få oppleve!
Vi ser at det er gode muligheter for å bruke deltakernes styrker i løyperyddinga og legge til rette
for at de får mestringsfølelse ved å kunne bidra på ulike måter i arbeidet. For eksempel ved

kloppelegging så prosjektleder en gylden sjanse til å bruke en av deltakernes erfaringer og
kunnskap fra videregående skolegang ved bygg og anlegg ved å gi ansvar og bruke denne
personen som «fagmann» i arbeidet. Slike muligheter er det mange av i prosjektet, men det er
viktig at den som er turveileder har pedagogisk kunnskap og ser slike muligheter. I Drangedal
har en deltaker kommet seg i arbeid, en har vært i arbeid over en periode, en er aktiv
arbeidssøker og en er i arbeidstrening. Tilbakemeldingene har vært positive både fra deltakere,
NAV og andre som har kjennskap til "På nye stier". NAV-brukerne har selv ytret at det har vært
bra å ha en meningsfylt aktivitet å møte opp til, møte andre og være fysisk aktive i naturen.

I tillegg til den menneskelige verdiskaping vi har fått til gjennom året, har vi også:


Vedlikeholdt mere enn 70 km turløyper.



Forbedra Trollmyra Barnehage i Skien sitt uteområder med to nye skilta ringløyper samt
enkle benker, «Bukkene Bruse bro» og huskestativ.



Hatt barn fra Trollmyra med på to ryddedager i skogen og utvikla friluftsområdet rundt
barnehagen.



Utvidet uteområdet ved Limi barnehage i Skien gjennom å fjerne gammel piggtråd og å
tynne i skogen.



Gjort et vesentlig i bidrag i jobben med å gå opp stier med GPS til bruk i det nye Skien
Nord kartet.



Reparert lekeredskap og pleiet landskapet rundt Bygdetunet i Drangedal.



Lagt klopper i Himmelriket på Gautefall

Vi har etablert en god samhandlings plattform på tvers av sektorer og på den måten fått god
ressursutnyttelse og resultater. Dette er et samarbeid med NAV på fylkesnivå, NAV lokalt,
kommuner, forskningsinstitusjon, høgskole og frivilligheten på lokal og fylkesnivå.

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
«På nye stier» (På tur med TTF og NAV) - et samarbeid mellom Telemark Turistforening (TTF) og
NAV- Telemark er et nasjonalt pilotprosjekt som startet opp i februar 2015. Da fikk prosjektet
utdelt midler for ett år fra ExtraStiftelsen. Prosjektet På tur med NAV og TTF er avsluttet hos
ExtraStiftelsen men vi ønsker å drive det videre i prosjektet «På nye stier» frem til 2018. DNT
har søkt om ettergivelse av kr. 108 208 som var ubrukte midler ved årsskifte 2015/2016 og har
fått dette innvilget. Midlene vil da inngå på inntektssiden til prosjektet På nye stier.
Prosjektet På tur med TTF og NAV har mottatt midler fra flere aktører; Skien kommune
(150 000,-) Telemark Fylkeskommune (50 000,-) og Helsedirektoratet (100 000,-). I tillegg fikk vi
100 000,- fra RFF til et forskningsprosjekt som pågår. som fortsetter frem til 2018, finansiert av
de samme aktørene over. Dette er også ett av grunnlagene for at vi fikk ettergivelse av midlene
slik at prosjektet kan gå over i På nye stier.

Tiltaket løyperydding er prosjektets største satsing med fokus på å ta i bruk naturen i et arbeid
rettet mot unge mennesker som står utenfor jobb og utdanning og som står i fare for å bli fysisk
og sosialt inaktive. Kort fortalt går dette ut på å ta med unge NAV-brukere ut i skog og mark for
å rydde og vedlikeholde turstier i lokalområdene deres.
Vi ønsker erfaringer på hvordan et samarbeid med Telemark Turistforening (TTF) og NAV
Telemark kan overføres til nasjonalt plan. Det er da snakk om samhandling mellom NAV i andre
fylker og andre medlemsorganisasjoner under Den Norske Turistforening (DNT). Andre
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er også en viktig del av prosjektet. Prosjektet var å
regne som en nasjonal pilot da det startet opp, og har vært en måte å prøve ut ulike
arbeidsmåter som vi håper kan ha overføringsverdi til andre lag og organisasjoner i andre fylker.

Målet med det overordnede prosjektet er å bedre folkehelsen gjennom å kombinere Den
Norske Turistforening(DNT) sin erfaring med å tilrettelegge for gode naturopplevelser med NAV
sin kompetanse og kontaktflate med mennesker som står utenfor arbeid eller utdanning. Det er
viktig å få erfaringer fra samhandling mellom offentlig, frivillig og privat sektor for å bedre
forståelsen for partenes forutsetninger og kommunikasjon seg i mellom. Vi har etablert en god
samhandlingsplattform på tvers av sektorer og på den måten fått god ressursutnyttelse og
resultater.

Samtidig er menneskelig verdiskapning viktige resultater og vi ser en synlig utvikling blant NAVbrukerne i gruppa både på det sosiale og fysiske plan. Brukerne viser personlig utvikling og de
kommer i bedre fysisk form ved å delta på løyperyddingstiltaket. Noen har også kommet seg ut i
jobb og skal fortsette utdanning. Det er også viktig å nevne at arbeidet brukerne gjør fører til at
turområdene i lokalmiljøet utbedres slik at enda flere kommer seg på tur.

Det er opprettet et samarbeid mellom Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark (HIT), NAV
Telemark og Telemark Turistforening om et kvalifiseringsprosjekt. Her
ønsker Telemarksforskning og Høgskolen i Telemark å se nærmere på betydningen naturen har
på unge arbeidsledige og betydningen av veilederens kompetanse. Vi ønsker også å se på
hvordan Telemark Turistforening og NAV- Telemark på best mulig måte kan følge opp
utviklingen av en samhandlingsmodell som kan ha overføringsverdi til andre kommuner.
Kvalifiseringsprosjektet skal berede grunnen til et hovedprosjekt der modellen blir videreutviklet
og testet ut i ulike tiltak flere steder.
Vi vil fortsette å jobbe med «På nye stier» og å videreutvikle løyperyddingstiltaket og
samarbeidet mellom Telemark Turistforening, NAV-Telemark, offentlige og frivillige
organisasjoner. Det blir viktig å fokusere på hvordan dette samarbeidet kan legge føringer for en
mal for andre samarbeid nye steder i landet. Vi ønsker også å opprette en ny turgruppe hvor vi

kan tilby gode naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt samvær for mennesker som ellers har
mangel på et aktivitetstilbud og ser frem til veien videre i prosjektet.

Produkter i prosjektet:
https://telemark.dnt.no/p-nye-stier/
http://www.pd.no/lokale-nyheter/turisme/friluftsliv/julekvelden-kom-tidlig-forturistforeningen/s/5-40-71909
http://www.varden.no/nyheter/jobbsokere-rydder-turstiene-vare-1.1341701
http://www.varden.no/nyheter/telemark-turistforening-far-over-en-halv-million-til-prosjektetpa-nye-stier-1.1477644

