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FORORD 
 

2015 ble et avgjørende år for fremtiden til Ung Tiltakslyst. I året som har gått er det blitt lagt ny strategi og 

handlingsplan. Det har vært en rød tråd gjennom hele året. Vi har hatt prosesser som har resultert i noe 

handfast å gå etter i fremtiden. Gjennom ulike kreative prosesser med blant annet ekteparet Fikse som 

ble et kreativt samarbeid.  

 Året som har gått vil være et år som vil bli husket hos Ung Tiltakslyst. Vi har sendt svar på høringen til 

Trøndelagsutredninga. Det at Ung Tiltakslyst og Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd bidrar i en slik 

diskusjon er avgjørende for om hvorvidt det mulig fremtidige storfylket vil fortsette å satse på 

ungdommen.  

Crowdfunding eller folkefinansiering ble ordet i 2015. Vi har nå gjennom godt samarbeid med Ofag gjort 

research i forbindelse med et nytt bein å stå på for Ung Tiltakslyst. Det er forhåpentligvis ikke lenge til at 

våre søkere kan benytte det nye tilbudet 

.  

For meg har Ung Tiltakslyst vært en læringsarena og et sted der ideer blir til handling. Det er nå tid for 
meg etter tre år å gå ut i fra styret med et smil om munnen. Jeg gleder meg til å se hvordan fremtiden til 
Ung Tiltakslyst blir. Jeg takker for alle de gode minnene og de bekjentskapene jeg har fått under mine tre 
år. Jeg har vært heldig. 

 

Ole Martin T. Kristiansen 
Styreleder 
 

 

  

Målene til Ung Tiltakslyst skal oppnås gjennom jobbing med: 

 Rammevilkår/relasjoner 

 Intern effektivitet og kontinuitet   

 Profilering og synliggjøring 

 Kompetanseheving 

 Utvikle tilbudet 

Ung Tiltakslyst skal virkeliggjøre ungdommers ideer og visjoner 



 

 

RAMMEBETINGELSER 
Primæroppgaven til Ung Tiltakslyst er å gi støtte til ungdom med ideer innen hobby, kultur og 
næringsvirksomhet og sette de i kontakt med veiledere i sin kommune, samt være en ressurs når det 
gjelder ungdomsstyrte prosjekter.  

Strategi og mål 
Ungdom skal bli sett, hørt og tatt på alvor. 

Vi skal… 

 …gi økt motivasjon for gründerskap og nyskaping  

Nye arbeidsplasser og gode lokalsamfunn skapes ikke av seg selv. For Ung Tiltakslyst er det viktig 
å bidra til at framtidas viktigste ressurs, nemlig dagens unge, tidligst mulig får prøve seg på 
ideutvikling og gjennomføring. Vi heier på deg som våger! På denne måten skaffer unge seg 
erfaringer og lærdom. Som både på kort og lang sikt er gull verdt. For den enkelte, men også for 
samfunnet rundt. 
 

 …gi økonomisk støtte til ungdomsstyrte prosjekter 
Ingen idé for liten, ingen idé for stor. Det er ungdommene som vet best hva morgendagen trenger. 
Hos oss kan du søke om støtte til akkurat det du har på hjertet. Vi har selvfølgelig ikke mulighet 
eller penger til å støtte alt og alle. Men husk at det verste som kan skje er at du får nei på søknaden 
din, med noen gode råd på kjøpet. 
 

 …bidra til å gjøre lokal førstelinjetjeneste og ungdomstjenester bedre 
«Sammen skaper vi den beste framtida». For Ung Tiltakslyst er samarbeid med andre aktører 
avgjørende for å lykkes. Gjennom dialog, bevisstgjøring og påtrykk ønsker vi å skape et stort og 
godt nettverk, som alltid er klar for å ta imot ungdoms pågangsmot og ideer med respekt og åpne 
armer. 
  

 …være en ressurs når det gjelder ungdomsstyrte prosjekter 
Ung Tiltakslyst har gjennom samarbeid med utallige unge, opparbeidet oss en bred kompetanse 
knyttet til ungdomsstyrte prosjekter og etableringer. Denne kompetansen deler vi gjerne, 
gjennom dialog og erfaringsutveksling med øvrige tjenester som veileder unge. Men vi er aldri 
utlærte! Derfor er det viktig for oss å skape gode og effektive arenaer slik at nye mottakere 
fortløpende kan gi oss sine erfaringer og innspill.  
 

 …være en viktig og synlig læringsarena 
Både unge og voksne i Nord-Trøndelag skal vite hva Ung Tiltakslyst er og bidrar med. Derfor er det 
viktig at vi deltar og er synlige, både på fysiske og digitale arenaer. 
 

 …skape næring, kultur, bosetting og livskvalitet 
Ung Tiltakslyst støtter et bredt utvalg av ideer og prosjekter. Og resultatet betyr mye for flere enn 
mottakerne av innholdet i vår verktøykasse. Når vi bidrar litt, skaper de unge mye, i det samfunnet 
de utfolder ideen sin.  



 

 

Eierskap og finansiering 
Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) har ansvaret for driften av tiltaket i tett partnerskap med 
Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og de andre ungdomstiltakene på fylket.  
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd eier merkevaren Ung Tiltakslyst.  
 

Organisering 
Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av tre voksne og fem ungdommer. 
Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og drift, og har blant 
annet hovedansvar for behandling av søknader.  Tiltaket er en del av ungdomssatsinga i fylket, og to 
ungdommer fra styret representerer Ung Tiltakslyst i Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag.   

 

Styringsgruppa har i 2015 bestått av følgende personer/instanser: 

 

Ole Martin Thorshaug-Kristiansen (styreleder): Student  

Martin Munkeby:                             Selvstendig næringsdrivende 

Hulda Vestvik:      Selvstendig næringsdrivende og danser 

Karl-Ove Nogva:     Fisker 

Vilde Vatn:      Student og gründer 

Lars Myhr Sandlund:           Ungdomsrepresentant for NTBUR 

Line Nordkvelle:                              Daglig leder i NTBUR 

Frank Sandnes:                          Nord-Trøndelag Fylkeskommune,  

Siri I. Bruem:                                  Fylkesmannens Landbruksavdeling 

Birgitte Skjørholm Dillan:    Sekretær for styret, og ansvarlig for tiltaket   

 

 

 

Ung Tiltakslyst – et verktøy for ungdommelig skaperkraft 



 

 

Utvikling av Ung Tiltakslyst som tiltak 
Ung Tiltakslyst har siden oppstarten høsten 1999 hatt en stor utvikling både i innhold og i omfang. Ung 

Tiltakslyst har utviklet seg fra å være et ungdomsprosjekt med oppgave å fordele støtte og følge opp unge 

med ideer, til i dag å være en aktør innenfor både regional utvikling og den regionale ungdomssatsingen. 

Ung Tiltakslyst er en av premissgiverne for næringsutviklingsarbeid knyttet til ungdom. I tillegg til 

”primæroppgaver” i Ung Tiltakslyst brukes en del av arbeidstida til tiltak innenfor den generelle 

ungdomssatsingen i fylket. Gjennom det arbeidet som er gjort ser vi at lokal førstelinjetjeneste i større grad 

tar ungdommer på alvor, og har blitt bedre på å veilede denne gruppen. Selv om fylket i dag har flere 

ordninger knyttet til etablereropplæring, oppfølging i lokal førstelinjetjeneste osv, viser etterspørselen at 

det er et stort behov for Ung Tiltakslyst som et bindeledd mellom ungdommer og kommunal 

førstelinjetjeneste, og som pådriver for at ungdommer skal gjennomføre egne prosjekter. I tillegg ser vi at 

ungdommene som blir involvert i arbeidet med søknadsbehandling og som medlemmer i styret sitter igjen 

med mye kunnskap og erfaring.     

I 2015 har styret jobbet aktivt med videreutvikling av tiltaket, samt strategier framover. De strategiske 

linjene på side 3 i denne rapporten er resultater fra dette arbeidet. For at Ung Tiltakslyst framover skal ha 

en rolle i Nord-Trøndelag må tilbudet gjenspeile den tiden vi lever i. Det viktigste punktet er å skape 

engasjement rundt ordningen og prosjektene som blir støttet, øke mulig finansiering av prosjekter, og øke 

synligheten av tiltaket ut blant fylkets innbyggere. Det er i 2015 jobbet med en utredning for mulige 

løsninger for en slik tilpassing. Resultatene fra dette arbeidet vil legges fram våren 2016.  

 

Økonomi 
Kostnader/utgifter for Ung Tiltakslyst i 2015, inkludert innvilgede tilskudd som ikke er utbetalt, er totalt på 

kr 1 200 952. Dette fordeler seg slik på de ulike prosjektpostene: 

 

Prosjektposter: Utgifter 2015 

Drift Kr 804 252 

Folkefinansiering Kr   40 000 

Prosjektstøtte Kr 356 700 

Sum kr 1 200 952 

 

Komplett resultatregnskap for 2015 ligger som vedlegg.  

 

  



 

 

ARBEIDSOPPGAVER OG PROSJEKTER 
 

Prosjektstøtte 
Arbeidet med søknadsbehandling og oppfølging av søkere videreføres og videreutvikles. Det jobbes 

videre for å forplikte førstelinjetjenesten i forhold til oppfølging og veiledning. 

Ungdom fra hele fylket kan søke om støtte til å gjennomføre 

egne prosjekter. De kan søke alene, sammen med venner, eller 

via en frivillig organisasjon som ikke har rett til støtte gjennom 

andre type finansiering. Det kan gis økonomisk støtte, samt råd 

og veiledning. Et overordnet mål er å skape mer ungdomsstyrt 

aktivitet innenfor nærings- og samfunnsutvikling. Det gis 

derfor støtte til etablering av egen næringsvirksomhet og til 

prosjekter som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling i 

lokalmiljøet. 

Hovedmålgruppe er ungdom i aldersgruppen 13-26 år. 

Forutsetning for å få støtte er at det er ungdom som står bak og 

at det er ungdom som er ansvarlig for gjennomføring av 

prosjektet. Det gis ikke støtte til ungdomsprosjekter i regi av 

kommunen eller skolen. Det er et mål at hele fylket skal være 

representert i søkermassen, og det jobbes kontinuerlig med å få 

en jevnere kjønnsbalanse. 

 

 

Prosjektstøtte er et kontinuerlig arbeid som pågår gjennom hele året. Søknadene behandles av 

styringsgruppa via vårt nettsystem, og det er ungdommene som har hovedansvaret for 

søknadsbehandlinga. Det sendes alltid kopi av søknad og vedtaksbrev til førstelinjetjenesten i den 

respektive kommunen. Det er et mål å sikre at alle blir fulgt opp lokalt.  

 

  



 

 

SØKNADSKRITERIER OG VURDERINGSGRUNNLAG 
Søknadsbehandlingen blir gjennomført i henhold til retningslinjer vedtatt av fylkesrådet 25.3.2008 i FR-sak 

08/42.  

Ung Tiltakslyst gir økonomisk støtte og veiledning til ungdom, og disponerer et fond som kan benyttes 

til tildeling til etablering av næringsvirksomhet, kulturaktiviteter og andre arrangementer/aktiviteter, 

etter søknad. Det gis ikke støtte til kommunale ungdomsprosjekter eller skoleprosjekter. I tillegg består 

oppgavene i nettverksbygging, veiledning og oppfølging av ungdommene som har fått tilskudd til 

prosjekter. Dette forutsetter samhandling med andre aktører, bl.a. førstelinjetjenesten i kommunene. 

 

Ungdom fra hele fylket kan søke om støtte til å gjennomføre egne prosjekter. De kan søke alene, 

sammen med venner, eller via en frivillig organisasjon. 

Styringsgruppens medlemmer har beslutningsmyndighet over fordelingen av midler fra fondet som er 

til disposisjon. 

Søknadene blir vurdert ut ifra idébeskrivelse og budsjett over prosjektet. Nyskaping og kreativitet blir i stor 
grad vektlagt i søknadsbehandlingen. Ung Tiltakslyst gir ikke støtte til «personlig utstyr» som f.eks. gitar, 
musikkanlegg, fotoutstyr osv. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som naturlig faller inn under 
kommunen sitt ordinære ungdomstilbud. 

Ved arrangementer hvor billettinntekter inngår som en del av finansieringen kan vi gi en 
underskuddsgaranti for å dekke opp et eventuelt underskudd etter gjennomføring av prosjektet. 

 

 
  

Å få midler fra Ung Tiltakslyst ga meg litt ekstra frihet i 

arbeidet med prosjektet 

Stine  



 

 

SØKNADER OG RESULTAT 
Ung Tiltakslyst behandler søknader ca. en gang hver måned og det legges vekt på en «ubyråkratisk» 

saksbehandling. Alle søknader registreres via elektronisk søknadskjema på hjemmesiden, svar og vedtak 

sendes ut i etterkant av behandling.  

I 2015 har Ung Tiltakslyst behandlet 46 søknader. Dette er en klar nedgang fra 2013 som var et rekordår 

med 87 innsendte søknader og en liten nedgang fra 2014. Noe av endringen i antall søknader fra 2014 

skyldes en endring i søknadssystemet, og at ikke relevante søknader ikke blir registrert inn i systemet 

lengre. Det er derfor 6 søknader som har blitt forkastet pga. alder, fylkestilhørighet eller tilsvarende, og 

dermed ikke registrert. Ung Tiltakslyst hadde tidligere 100 % stillingsresurs, og var involvert i alle de arenaer 

som fylkeskommunen lagde for ungdommer. Dette gav mer tid til å jobbe med direktekontakt med 

ungdomsgruppen, og naturlige møteplasser for markedsføring av tiltaket. I 2015 har timeressursen vært 

betraktelig redusert og involveringa i de ulike arenaene har ikke vært til stede. Dette har også vært med på 

å påvirke antallet søknader. Årsaken til det rekordstore søkerantallet i 2013 kan skyldes prosjektet Kom UT 

hvor lokale ungdomsråd ble involvert i søknadsbehandlingen. Prosjektet ble avsluttet i 2013.  For å øke 

søknadsmengden videre, samt få søkere fra alle kommunene, må vi fortsatt satse på markedsføring, større 

lokal ungdomsmedvirkning og tettere samarbeid med andre aktører. Utviklingen av antall søknader og 

innvilgede søknader er vist i figur 1.  

 

            Figur 1: søknader 2008 - 2015 

I tillegg til den økonomiske støtten gis det råd og hjelp til å komme i kontakt med andre støtteordninger 

eller lokalt/regionalt næringsapparat. Det er viktig at alle søkere får oppfølging lokalt i sin kommune 

gjennom eksisterende førstelinjetjeneste. Arbeidet med å forplikte og etablere et enda tettere samarbeid 

med kommunene er et konstant fokus.  
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Søknadene som kommer inn til Ung Tiltakslyst varierer mye med tanke på ide og tema. Vi har valgt å 

kategorisere dem i følgende kategorier:  

Etablering   etablering og utvikling av bedriftsidé/bedrift 

Kultur    musikkinnspillinger, film, foto, tekst, bilde, håndverk 

Arrangement  teater, konsert, festival, marked 

Møteplasser  tilrettelegging av lokaler eller arealer for felles aktivitet for ungdommer 

Diverse   søknader som ellers ikke passer inn i de andre kategoriene       

 

Søknadene og andelen tilskudd fordelt på de ulike kategoriene er vist i figur 2 og 3. Vi ser at antall søknader 

innenfor feltene etablering utgjør 44% av søknadene og 68 % av midlene går til prosjekter relatert til 

etablering.  

 

                                         Figur 2: Søknader fordelt på kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenfor etablering er det stor variasjon i type etablering og størrelse på etablering. For mange dreier det 

seg i starten om etablering av en deltidsarbeidsplass i kombinasjon med studier eller deltidsjobb. En del av 

de søknadene som er innvilget har også mulighet for støtte gjennom kommunalt/regionalt næringsfond, 

og på sikt etablererstipend gjennom Innovasjon Norge. Noen søkere har fått støtte for å gjøre 

markedsundersøkelse og annet avklaringsarbeid i forkant av en eventuell etablering.  
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Figur 3: Fordeling av midler mellom de ulike kategoriene  



 

 

I 2007 var eneste gangen det var en jevn fordeling av søkere mellom kjønnene. I de siste årene har vi 

dessverre vært tilbake til «normalen» og på vei i feil retning med unntak av 2011. I 2013 var det fokusert 

spesielt på jentegruppen og flere tiltak er igangsatt for å øke andelen jenter som søker. Vi så at innsatsen 

gjorde et utslag i statistikken, men nå er kjønnsbalansen dårligere enn noen gang. Vi har en jobb å gjøre 

på dette området og fokus på kjønnsbalansen bør opprettholdes 

 

     Figur 4: Kjønnsfordeling på søknadene 

 

 

     Figur 5: Kjønnsfordeling på innvilgede søknader  
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13 av fylkets 23 kommuner er representert i oversikten over søkere. Dette er det samme antallet som for 

2013 og en mindre enn i 2014. Vi vet at ungdom selv er de som markedsfører ordningen aller best. Det er 

derfor viktig at det settes inn ekstra fokus på ungdomsrådene i de kommunene/regionene som er svakt 

representert. De fleste kommunene som ikke er representert er små kommuner som har få, 

«hjemmeboende» ungdommer. Det er viktig å være klar over at alle kommuner har ungdommer, og Ung 

Tiltakslyst er et tilbud også for ungdom som eventuelt studerer og bor på hybel utenfor fylket. Namsos og 

Verdal er de største kommunene i 2015 med tanke på antall søknader, men Levanger ligger også godt an i 

likhet med 2013 og 2014. Steinkjer er den kommunen med størst tildeling av tilskudd i kroner i 2015.  

 

Figur 6: Søknader i 2015 fordelt på kommuner  

 

Figur 7: fordeling av tilskudd i kr pr kommune vist i % 
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STØTTEDE PROSJEKTER I 2015 
Navn (Fornavn) Navn (Etternavn) Prosjektnavn 

Hulda Vestvik Fra Trønderbygda til World of Dance 

Richard Grande Grendel 

Jørgen Færøy Flasnes Generation Mars 

Fredrik Bye Ny hjemmeside 

Varlee Balloh Musikk Video (Coming) 

Marcus Antonio Bomann Velasquez Produktvisualisering Kindersafe 

Ann Kathrin Granhus Utvikling av dansestykker i Verdal 

Ola Even  Hagen Østfrost 

Christoffer B. Aasheim Innherred førstehjelp 

Marthe Amanda Vannebo Ytringsfriheten - et portrett 

Martin Nervik Henriksø Innspilling av EP 

Hulda Vestvik Promovideo for Huldance 

Hulda Vestvik Unge talenter i Verdal 

Simen Mathiassen Red Mountains releaseturné 

Nina Elise Elnan Permanent makeup 

Hanna Johansen Åpen Scene 15 - Smelteverket 

Jonas Rygh Ledang Innspilling av EP. 

Stine Veronica Friis Hals Mulig bokutgivelse 

Fredrik Wasshaug Wasshaug Entertainment 

Gaute Skjervø Ung i 2015, et dokumentarprosjekt om ungdom i 
Amerika og Europa i 2015 

Mats Kvisterø Bach Lillebrand 

Siri Elstad Talking Ninjas 

Emilie Grande Treningsstudio Mosvik 

Ole Alexander Kirknes Norges Fotografforbunds Landskonkurranse 2015 

Andreas Sørensen The 7 

Ola Lauvås Steinkopf & Lauvås 

Loke Sølvåre Smie/smed. 

Daniel Fossum Paintball med Skomparty, DJ og quiz! 

Meysam Abbas Hosseini Etablering, Mesoscens 

Lodin Johan Halvorsen Innspilling av EP i studio 

Meysam abbas Hosseini Deltakelse på Rampelysfestivalen 

Knut Sollie Vox vision innovation 

Ådne Stenberg Vik Produksjon av filmen Vinter 

Basstian Alstad Mitt første album 

Ine Engesvik Miksing / Mastring av singler - Woe Me 

Sverre-Ottar Nordahl Jenta som ikke lot seg mobbe 

 



 

 

KLIPP FRA MEDIA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

KOMMUNALT ANSVAR 
Ung Tiltakslyst har en målsetting om at flest mulig av søkerne skal få veiledning og hjelp i egen kommune. 

Overraskende nok er det fortsatt mange søkere i Ung Tiltakslyst som ikke har kjennskap til at det kan finnes 

muligheter for økonomisk støtte, råd og veiledning i egen kommune, men et økende antall av våre søkere 

har vært i kontakt med utviklingsaktører i sin hjemkommune før de tar kontakt med oss. Kopi av søknader 

som kommer inn og svarbrev fra Ung Tiltakslyst sendes alltid til kommunen hvor søknaden kommer fra. 

Dette for å sikre at kommunen har kjennskap til de prosjektene som er på gang, og gir dem mulighet til å 

følge opp videre.  

Ung Tiltakslyst er godt fornøyd med at svært mange av fylkets næringsmedarbeidere viser et positivt 

engasjement i møte med søker. Vi registrerer en kontinuerlig positiv utvikling når det også gjelder 

prioritering av unge etablerere som er helt i starten av sin etablererkarriere.  

Ung Tiltakslyst som regional utviklingsaktør 
 

Ung Tiltakslyst skal være aktiv i spørsmål som angår ungdom, næring og bosetting i Nord-Trøndelag. Økt 

medbestemmelse og ansvar for ungdom øker trivselen hos den enkelte, og er et viktig bidrag i arbeidet med 

å øke bolysten. For at ungdom skal flytte tilbake, eller bli værende i Nord-Trøndelag, må de oppleve å bli 

tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes. 

 

NORD-TRØNDELAG FORUM FOR NÆRINGSUTVIKLING 
Den kommunale førstelinjetjenesten har et faglig samarbeid gjennom forumet hvor NTFK er sekretariat. 

Ung Tiltakslyst deltok på forumets årsmøte i 2015. Forumet er en viktig samarbeidspartner for Ung 

Tiltakslyst i arbeidet med å styrke kompetansen og bevisstheten i forhold til arbeid med unge etablerere. 

Deltakerne i forumet er Ung Tiltakslyst sin «forlengede arm» når det blant annet gjelder oppfølging av 

søkere.  

 

SAMARBEID MED INNOVASJONSMILJØENE, INNOVASJON NORGE OG UNGT 
ENTREPRENØRSKAP 
Ungt Entreprenørskap, Ung Tiltakslyst og innovasjonsmiljøene har en del felles arbeidsområder og tilbud 

til samme målgruppe. Ung Tiltakslyst holder innovasjonsmiljøene orientert om prosjekter som får tilskudd 

gjennom året samt er med å spre informasjon om aktiviteter som gjennomføres i de ulike miljøene.  

 

SEÑOR-LYNG PRIS 
Styreleder i Ung Tiltakslyst sitter i juryen til Señor Lyng-prisen sammen med representant fra Lyng-

familien, Trønder-Avisa og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prisen ble innstiftet som en gave fra Nord-

Trøndelag til Bjørn Lyng på hans 80-årsdag i juli 2005. I statuttene for prisen heter det mellom annet at den 

skal synliggjøre forbindelsen mellom Bjørn Lyngs visjonære næringslivsengasjement og fylkestingets visjon 



 

 

«Her alt e mulig – uansett». Prisen skal derfor deles ut i den ånd som Bjørn Lyng og fylkestingets visjoner 

samles om.  

Señor-Lyng prisen har som formål å gi et ekstra skulderklapp til nordtrøndere som har utmerket seg med 

kreative, dristige og framtidsrettede prosjekter innenfor næringsliv og/eller kultur. Styret i Ung Tiltakslyst 

har bidratt med aktuelle navn til nominasjonsprosessen. Prisen for 2014 ble utdelt våren 2015, og ble tildelt 

Ivar Sandneseng. Det er ikke gjennomført nominasjon til prisen i 2015.    

 

 

 

 

STRATEGI FOR ENTREPRENØRSKAP 
 

Det ble våren 2015 vedtatt i fylkestinget at strategi for Entreprenørskap skulle revideres. Styret i Ung 

Tiltakslyst var direkte involvert i det innledende arbeidet. I september 2015 ble tverrfaglig arbeidsgruppe 

satt sammen for å oppfylle vedtak om revidering av strategi for entreprenørskap for ungdom, FT-sak 23/15. 

Arbeidsgruppa som har jobbet med revidering av strategien har bestått av representanter fra næring, 

utdanning og ungdomsområdet. 

 

Arbeidsgruppen oppsummerte følgende punkter: 

 Tidligere gjeldende strategi er utdatert på flere områder. Det har skjedd en endring både i fylket, 

nasjonalt og internasjonalt som gjør at bakgrunnsbildet ikke er det samme i dag. Eksisterende 

strategi gir også et kunstig skille mellom skole og samfunnet for øvrig.  

 Entreprenørskap er oftere er omtalt i eksisterende planer relatert til kultur og utdanning, enn 

næring. Det er generelt få planer hvor entreprenørskap er løftet som strategi eller tiltak. 

Entreprenørskap som fokusområde med bakgrunn i argumentasjonen næring og framtidig 

næringsutvikling, er i liten grad å finne. 

 Det er ingen nasjonale strategier av nyere dato med hovedfokus på entreprenørskap. 

 En eventuell ny strategi bør ses i sammenheng med Trøndelags FoU-strategi og bør også ta innover 

seg innovasjonsperspektivet. En mulig inngang kan være «Entreprenørskap fra vugge til grav» med 

fokus på hvordan man bruke virkemidlene og hvordan man jobber helhetlig med entreprenørskap 

og innovasjon.  

Det skal gjennomføres et utredningsarbeid sammen med partnerskapet før ny strategi utarbeides.  

 

Vi heier på deg som våger! 



 

 

Aktiv i Ung i Nord-Trøndelag 
Ung Tiltakslyst skal  

- delta og bidra på ungdomsarenaene i regi av fylkeskommunen  

- bidra til at ungdom skaffer seg erfaring og kompetanse 

- bidra inn i felles møter med politikere og samarbeidspartnere 

UNG I NT – «ARBEIDSFELLESSKAPET» 
Ungdom i Nord-Trøndelag er et viktig punkt både i den politiske plattformen til Fylkesrådet. Det 

gjennomføres en rekke tiltak for og med ungdom i fylket, og Ung Tiltakslyst en del av denne satsingen på 

ungdom. I april 2014 ble det vedtatt en omorganisering av ungdomsarbeidet i fylket, og ved utgangen av 

2015 jobbes det ennå med å få omorganiseringen helt på plass. Den største endringen er at fylket fikk 

etablert et Ungdomsutvalg som er en «paraply» i ungdomssatsingen og består av ungdomsrepresentanter 

fra de ulike ungdomssatsingene i fylket.  

Ungdomsutvalget består av 8 ungdommer som kommer ifra: 

 Ung Tiltakslyst. Fokusområde: Entreprenørskap / arbeidsliv 

 Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Fokusområde: Kultur / frivillighet 

 Lokale ungdomsråd. Fokusområde: Medvirkning generelt 

 Elevråd. Fokusområde: Skole / utdanning 

 

Arbeidsfellesskapets styrke har vært kompetanseutveksling, nettverk og bytting av tjenester, noe som har 

gjort det mulig å gjennomføre prosjekter og satsinger innenfor forholdsvis små rammer, og synliggjort hele 

spektret av tiltak på en effektiv måte. I omorganiseringen har denne tette samhandlingen forsvunnet.  

 

  

For oss var støtten fra Ung Tiltakslyst uvurderlig for å få til 

en slik start som vi gjorde. Nå er det bare å sikte på skyene! 

Christoffer 



 

 

ÅRSREGNSKAP 
 

Tekst Regnskap Budsjett Rest 
Sykelønnsrefusjon -44983 0 44983 

Refusjon feriepenger syk/fødsel -4588 0 4588 

DRIFTSINNTEKTER -49571 0 49571 

Fastlønn 557178,45 535000 -22178,45 

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5400 0 -5400 

Ledergodtgjøring folkevalgte 6000 10000 4000 

Møtegodtgjørelse ombud 500 0 -500 

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 750 0 -750 

Gruppelivsforsikring arbeidstaker 816 0 -816 

Ulykkesforsikring arbeidstaker 288 0 -288 

Andel arbeidsgiver pensjon KLP 96048,01 94000 -2048,01 

Arbeidsgiveravgift 87701,63 89000 1298,37 

Kontorrekvisita 0 10000 10000 

Aviser/faglitteratur 305 0 -305 

Servering v/møter, etc 16431,46 0 -16431,46 

Internordre servering kantina 955,25 0 -955,25 

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester -25371,91 42000 67371,91 

Hotell, diett etter regning osv 3213,11 0 -3213,11 

Informasjon og markedsføring 0 46000 46000 

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige 5783,4 34000 28216,6 

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 1303,8 15000 13696,2 

Møte/reiseutgifter - transport 16661,58 0 -16661,58 

Yrkesskadeforsikring 304,2 0 -304,2 

Leie av lokaler (tilfeldig) 900 0 -900 

OU-trekk 529,2 0 -529,2 

Driftsavtale datatjenester 5685 13000 7315 

Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 3920 0 -3920 

Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 18950 0 -18950 

DRIFTSUTGIFTER 804252,18 888000 83747,82 

Barne og ungdomsarbeid 754681 888000 133319 

  754681 888000 133319 
  



 

 

Fordelte utgifter/internt salg -100000 -100000 0 

Øremerkede tilskudd -300000 -310000 -10000 

DRIFTSINNTEKTER -400000 -410000 -10000 

Overføring til andre (private) 356700 452000 95300 

DRIFTSUTGIFTER 356700 452000 95300 

Bruk av bundne driftsfond -43300 0 43300 

INTERNE FINANSINNTEKTER -43300 0 43300 

Barne og ungdomsarbeid -86600 42000 128600 

Ung Tiltakslyst - prosjektstøtte -86600 42000 128600 

Refusjon fra staten 0 -109000 -109000 

Øremerkede tilskudd -13400 0 13400 

Refusjon fra kommuner 0 -34000 -34000 

DRIFTSINNTEKTER -13400 -143000 -129600 

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 100000 243000 143000 

Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 0 142000 142000 

DRIFTSUTGIFTER 100000 385000 285000 

Barne og ungdomsarbeid 86600 242000 155400 

Ung Tiltakslyst - Entrepenørskapssamling 86600 242000 155400 

Fordelte utgifter/internt salg -116000 -116000 0 

DRIFTSINNTEKTER -116000 -116000 0 

Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 40000 116000 76000 

DRIFTSUTGIFTER 40000 116000 76000 

Barne og ungdomsarbeid -76000 0 76000 

Folkefinansiering -76000 0 76000 

 Resultat 678681  493319 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


