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FORORD 
 

 

En ting er i alle fall sikkert; ett år går fort når man har det spennende og får holde på med noe 

interessant! Dette har vært et veldig givende år, tiden som styreleder i Ung Tiltakslyst har 

virkelig lært meg mye og gitt meg mange opplevelser. 

 

Jeg kjenner det er litt spesielt å skulle gi seg som styreleder nå som jeg endelig har fått denne 

fantastiske satsningen ”inn under huden”, men som det så fint heter – det er en tid for alt! Mitt 

ønske er at dette er noe som skal drives av mennesker med iver for Ung Tiltakslyst, og jeg tror 

det blir veldig spennende med et styre, og ny styreleder som kan tilføre noe nytt og eget. 

Engasjement, ”ferske og friske” ideer, unikt nettverk og kompetanse som satsningen kan dra 

nytte av for å bli enda bedre og større. Jeg har veldig tro på Ung Tiltakslyst, og det er ikke 

uten grunn at vi ser mange, både lokalt, regional og nasjonalt, som skryter av det Nord 

Trøndelag har greid, helt fra starten i 1999. Her tar vi ungdommene på alvor og vi hjelper de 

opp og frem, og det er en utrolig god følelse! Jeg er virkelig stolt over å ha fått vært med på 

dette! 

 

Året som har gått har inneholdt mye for Ung Tiltakslyst sin del, både internt og utad. På 

slutten av 2008 sluttet den tidligere daglige lederen, Marianne Solbakken og ny daglig leder, 

Birgitte S. Dillan, ble ansatt. Vi har arbeidet med å etablere Ung Tiltakslyst som en egen 

organisasjon, og per i dag er merkevaren Ung Tiltakslyst sikret med eierskap i Nord-

Trøndelag Barne- og ungdomsråd, mens vi er organisatorisk forankret i NTFK, ved Regional 

Utviklingsavdeling. Søknad om nasjonal pilot ble avslått, men vi gir ikke opp enda og satser 

på å gjenoppta arbeidet med søknaden i løpet av 2009. Videre kan vi gratulere Steinkjer som 

den første Ung Tiltakslystkommunen i landet! Dette er veldig spennende og vi ønsker i tiden 

som kommer at det blir flere slike kommuner i fylket vårt. Her får søkerne bedre og lokal 

oppfølging, og terskelen for å bruke Ung Tiltakslyst blir forhåpentlig lavere.  

 

Jeg vil takke dere alle for alt jeg har lært av og med dere, det har jeg satt utrolig stor pris på! 

Det har vært flott å være ung i styret og være meg, og kjenne at her blir vi unge tatt på alvor, 

med våre impulser og tanker. Denne satsningen må fortsette å være dynamisk, for da kan vi 

nå langt – og det vil vi jo!  

 

 

Ønsker dere lykke til videre, våg å drøm stort for Ung Tiltakslyst! 

Ingen ting er for lite, ingen ting er for stort. 

 

 

Elisabeth Lund 

Avtroppende styreleder, men engasjert - uansett! 
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INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG 

MÅLSETTINGER 
 

Ung Tiltakslyst virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner og er et verktøy for ungdommelig 

skaperkraft. 

 

 Vi gir økonomisk støtte og veiledning 

 Vi skaper næring, kultur, bosetting og livskvalitet 

 

Ung Tiltakslyst er en satsing i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt 

aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling.  

 

Gjennom at ungdom blir sett, hørt og tatt på alvor legges det til rette for at fylket skal framstå 

som attraktivt for dagens unge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapporten skal gi et inntrykk av aktiviteten som skjer i Ung Tiltakslyst i løpet av året og 

skal bidra til å belyse det brede engasjementet blant unge i fylket. Årsrapporten omhandler 

primært aktiviteter som Ung Tiltakslyst har ”eierskap” i. Ung Tiltakslyst er en 

samarbeidspartner innenfor ulike regionale satsinger, det er derfor naturlig å belyse tiltak som 

blant annet Ungdomsinkubatorordningen. Gjennom dokumentasjon av erfaringer og aktivitet 

vil vi også peke på utfordringer i det videre arbeidet.  

 

Grunnlaget for rapporten er årsplan 2007-2010.  Rapporten skrevet på bakgrunn av intuisjon 

og en systematisk dokumentasjon av de prosjektene som har søkt støtte og det arbeidet som er 

gjort i løpet av året.  

 

Styringsgruppa, daglig leder, mange uoffisielle Ung Tiltakslyst ambassadører og 

representanter for eiere og samarbeidspartnere har i løpet av 2008 arbeidet med å 

videreutvikle og drive Ung Tiltakslyst. Arbeidet vil bli nærmere beskrevet i årsrapporten.  
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Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 

 

Ung Tiltakslyst ble første gang etablert som et to-årig prosjekt høsten 1999. Prosjektet er 

senere videreført og har siden 2004 vært organisert som en fast ordning med finansiering fra 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) og Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA). 

Eierskapet utgjør de to finansieringspartene og Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd 

(NTBUR). Ung tiltakslyst har også en partnerskapsavtale med Innovasjon Norge. NTFK 

finansierer driften av Ung Tiltakslyst mens FMLA og Innovasjon Norge finansierer 

prosjektstøtte i tillegg til at sistnevnte også er medfinansiør av den årlige 

entreprenørskapssamlingen. Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av 

tre voksne og fire ungdommer. Ung Tiltakslyst har i 2008 vært ledet av Elisabeth Lund 20 år. 

Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og drift og 

har blant annet hovedansvar for behandling av søknader.  

 

Styringsgruppa er sammensatt av voksne i NTBUR, NTFK og FMLA som har ungdom som 

sitt arbeidsfelt og ungdommer rekruttert via NTBUR. Styret i Nord-Trøndelag barne- og 

Ungdomsråd har en fast representant i tillegg til at årsmøte velger 3 ungdommer som enten er 

rekruttert fra en av medlemsorganisasjonene eller fra en annen organisasjon eller bedrift hvor 

kompetansen er relevant for Ung Tiltakslyst. Det legges vekt på at ungdommene i 

styringsgruppa skal velges på bakgrunn av sin kompetanse og sitt engasjement innenfor 

samfunnslivet. Det er også ønskelig at det skal finnes etablererkompetanse i styringsgruppa. 

 

Styringsgruppa har i 2008 bestått av følgende personer/instanser: 

Elisabeth Lund (styreleder), Fylkesleder KrFU, Årets lærling 2007 

Linda Linmo, har studert økonomi og næringsutvikling ved HINT, tidligere prosjektleder for 

Namdalshagen inkubator, nå ansatt i Grong Kommune 

Stein Bjarne Wannebo, NTBUR,  

Kjerstin Opdahl, prosjektmedarbeider RockCity Namsos, Mastergrad i kultur og ledelse, 

driver eget firma, nestleder i Namsos rockfestival  

Line Nordkvelle, daglig leder i NTBUR 

Jorunn Braseth, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling 

Siri I. Bruem, Fylkesmannens Landbruksavdeling 

 

Marianne Solbakken har vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling frem til 1. 

november 2008.  

Lornts Tønne har i perioden februar til mai 08 vært engasjert i 100 % stilling med ansvar for 

søknadsbehandling og søknadsoppfølging. 

Vigdis Haldorsen, ansatt i Proneo har hatt ansvaret for å arbeide med 

entreprenørskapssamlingen. Ung Tiltakslyst har hatt kontor i fylkets hus, 2. etasje sammen 

med andre aktører i Ung i NT. Høsten 2008 ble avdelingen flyttet til 4. etasje.  
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SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 

 

Sammendrag 

Ung Tiltakslyst er i stadig utvikling, og har gjennom sitt engasjement og arbeidsoppgaver en 

betydelig rolle i fylkets ungdomssatsing. Dette engasjement utøves sammen med 

kontorfellesskapet som også er representanter store deler av den regionale ungdomssatsingen. 

Arbeidet medfører at satsingsområdene og arbeidsoppgavene endres fra år til år. I januar 2007 

ble det gjennomført en strategisamling ”Ung Tiltakslyst mot 2010”. Resultatene herfra og 

drøftinger i styringsgruppa var grunnlaget for en årsplan for de neste fire år. Arbeidet i løpet 

av året 2008 gjenspeiles naturlig nok i den vedtatte årsplanen. Rapporten tar for seg 

satsinger/prosjekter som det er jobbet med i gjennom året.  

 

En primæroppgave i Ung Tiltakslyst er behandling og oppfølging av søknader fra ungdom. 

Ung Tiltakslyst har i 2008 behandlet 59 søknader, dette er færre søknader enn årene før. Det 

viser seg imidlertid at andelen innvilget søknader holder seg stabilt og at nedgangen først og 

fremst skyldes at de som søker i større grad er relevant for støtteordningen. Det har i de siste 

åra vært et sterkt fokus på at jenteandelen blant søkerne må opp. I 2007 så det ut til at målet 

var nådd, men nå er vi tilbake til ”normalen” igjen. Dette viser bare at vi fortsatt har et arbeid 

å gjøre på dette området. Vi vet at mange prosjekter dør eller går over i andre faser i løpet av 

relativt kort tid. Vi vet samtidig at erfaringer med å skape noe selv, opplevelsen ved å bli tatt 

på alvor, samtidig som det blir stilt krav, styrker selvbildet og senker terskelen for etablering 

senere i livet.  

 

Entreprenørskapssamlingen er på mange måter årets happening. Deltakere representert ved 

unge i etableringsfasen og lokalt/regionalt tiltaksapparat deltok på samlingen som ble 

arrangert på Tindved kulturhage i Verdal. Tema for årets samling var ” Fra personlig idé til 

profesjonell strategi”. 

Ung Tiltakslyst har også i 2008 vært aktiv i kontorfellesskapet. Dette gjelder særlig i forhold 

til felles strategiarbeid, arbeidet med ”Ung i NT”, og gjennomføring av den årlige 

ungdomskonferansen. 

 

Som rapporten viser er Ung Tiltakslyst involvert i en rekke satsinger og prosjekter. 

Arbeidskapasiteten begrenser seg til en daglig leder i 100 % stilling og frivillige ungdommer. 

Erfaring tilsier at det er en konstant utfordring å prioritere nok tid til de viktigste 

kjerneoppgavene slik som søknadsbehandling og oppfølging av søkere.  Uten mange gode 

samarbeidspartnere på regionalt og lokalt nivå hadde vi ikke kommet i mål med halvparten.  
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Etablere Ung Tiltakslyst som en egen organisasjon 

Sikre merkevare, langsiktig finansiering. Søke finansiering på utviklingsarbeid 

Bakgrunn: 

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 sentral aktør innenfor både 

regional utvikling og den regionale ungdomssatsingen. Ung Tiltakslyst er i dag en viktig 

premissgiver for næringsutviklingsarbeid knyttet til ungdom. I tillegg til ”primæroppgaver” i 

Ung Tiltakslyst brukes nå mye av arbeidstida til tiltak innenfor den generelle 

ungdomssatsingen i fylket. Dette sett i sammenheng med at også omfanget og etterspørselen 

etter Ung Tiltakslyst sin kompetanse i ”ungtiltakslyst-sammenheng” er stadig økende, gjør at 

vi står overfor store utfordringer både når det gjelder kapasitet og hva som skal være 

kjerneaktiviteten i åra framover. Ung Tiltakslyst har avdekt et stort behov når det gjelder 

mulighet for ungdom til å utvikle egne ideer generelt, og ungdoms muligheter til å etablere 

egen næringsvirksomhet spesielt. Selv om fylket i dag har flere ordninger knyttet til 

etablereropplæring, oppfølging i lokalt næringsapparat osv, viser etterspørselen at det er et 

stort behov for Ung Tiltakslyst i åra framover. Det er også vist interesser for Ung Tiltakslyst i 

andre fylker, nasjonalt og internasjonalt.  Ung Tiltakslyst er ”unnfanget” og skapt i Nord-

Trøndelag. Vår satsing og erfaringer er unik både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er at 

Ung Tiltakslyst fortsatt skal ha en Nord-Trøndersk forankring/eierskap, men at vår 

kompetanse og varemerke kan benyttes til utviklingsarbeid i andre fylker.  

Utviklingsarbeid  

Arbeidet med å etablere UT som egen organisasjon har vært en lang prosess gjennom store 

deler av 2008. Konklusjonen er at på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å etablere Ung 

Tiltakslyst som egen organisasjon.  

 Nord-Trøndelag Fylkeskommune har tatt initiativ til at sekretariatet for Ung 

Tiltakslyst i framtida skal legges til Fylkeskommunen ved regional utviklingsavdeling. 

Tanken er at styringsgruppa organiseres som tidligere med en ung leder og at ungdom 

i styringsgruppa rekrutteres via NTBUR. Jfr. Vedtak i fylkesrådet 25. mars 2008. 

Ansvar for drift av Ung Tiltakslyst overføres fra januar 2009 til Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune.  

 Overordnet for daglig drift er fra januar 2009 Kirsten Haugum I RUA 

 Merkevaren UT eies fortsatt av NTBUR  

 Retningslinjer for Ung tiltakslyst er utarbeidet for å sikre at UT skal være 

ungdomsstyrt også i fremtida. 

 Rekruttering av ungdom skjer via Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd 

 Et eget dokument om merkevaren, kjerneverdiene og historien ”Ung Tiltakslyst” ble 

ferdigstilt i 2008 
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Ung Tiltakslyst en nasjonal organisasjon styrt fra Nord-

Trøndelag 

Sikre Nord-Trøndersk eierskap og forankring 

 

Bakgrunn - Konklusjoner i Bolystrådet 

Bolystrådet har jobbet med forslag og innspill til hva regjeringen må gjøre for at distriktene 

skal bli mer attraktive for unge. Bolystrådet overleverte sitt endelige dokument til kommunal- 

og regionalminister Åslaug Haga på Nes i Hedmark 21. august 2007. 

 

Næringsgruppen i Bolystrådet har fremmet Ung Tiltakslyst som ett mulig tiltak som kan 

påvirke unge i etableringsfasen til å bosette seg i distriktene. Tidligere styreleder Randi Ness 

har vært en aktiv deltaker i rådet. 

 

Presentasjonen i Bolystrådet om Ung Tiltakslyst: 

 Næringslivsgruppen syns det er viktig å 

fokusere på ungdom og entreprenørskap 

            og det å få mer ungdomsstyrt aktivitet i 

 kommunene. 

 Vi ønsker å etablere Ung Tiltakslyst 

nasjonalt med minimum to pilotfylker i 

            tillegg til Nord-Trøndelag. 

 Ung Tiltakslyst skal gjøre det lettere for ungdom å utvikle egne 

            ideer og skape sin egen næringsvirksomhet 

 Prosjektet fungerer som et slags "mini-Innovasjon Norge hvor ungdom får mulighet til 

å få støtte til å få realisert sine ideer uten lang behandlingstid. 

 Ved å etablere Ung Tiltaklyst nasjonalt vil ungdom oppleve at de blir tatt på alvor og 

at det blir stilt krav til dem - dette styrker selvbildet senker terskelen for etablering 

senere i karrieren. 

 

Hovedmål 

Å etablere Ung Tiltakslyst som en nasjonal ordning med minimum to pilotfylker i tillegg til 

Nord-Trøndelag 

- herunder å tilpasse og utvikle Ung Tiltakslyst verktøyet slik at det blir lettere for ungdom å 

utvikle egne ideer og skape sin egen næringsvirksomhet 

 

Status 

 Møte med KRD ble gjennomført 03.03.08 

 4 fylker har meldt sin interesse 
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Konklusjon 

Det ble søkt om støtte til nasjonal satsing fra KRD i 2008. Søknaden ble avslått. Saken ble 

etter avslag ikke tatt opp på nytt i styringsgruppa. Fylkesråd Susanne Bratli har signalisert at 

hun ønsker å ta opp saken med KRD. Styringsgruppa skal i 2009 vurdere om saken skal tas 

opp på nytt.  

 

 

 

Prosjektstøtte 

Arbeid med søknadsbehandling og oppfølging av søkere videreføres og videreutvikles. Det 

jobbes for å forplikte tiltaksapparatet i forhold til utbetaling av støtte/oppfølging. 

 

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. 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. 

 

Hovedmålgruppe er ungdom i aldersgruppen 13-26 år. I enkelte tilfeller vurderes det å gi 

støtte til førstegangsetablerere opp til 30 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 

blant annet ikke støtte til kommunale ungdomsprosjekter eller skoleprosjekter.  

 

Det er et mål at hele fylket skal være representert og det jobbes kontinuerlig med å få en 

jevnere kjønnsbalanse i søkermassen.  

 

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår gjennom hele året. Har vært en generell nedgang i 

antall søknader..  

 

Det sendes alltid kopi av vedtaksbrev til førstelinjetjenesten i den respektive kommunen. Om 

mulig er det et mål å sikre at alle blir fulgt opp lokalt. Evt. forberedelsesmøter kan også 

gjennomføres med lokalt tiltaksapparat.  

 

Elisabeth Lund har i en overgangsfase hatt et særlig ansvar for å holde tak i og følge opp 

søkere og søknadsbehandlingssystemer.  

 

Ung Tiltakslyst Steinkjer behandler og innstiller søknader fra Steinkjer. Større 

prosjekter/etableringer (mer enn 10.000) i støtte behandles og utbetales via Ung Tiltakslyst på 

fylkesnivå.  
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Status - Sammendrag 

Ung Tiltakslyst behandler søknader ca. en gang hver måned og det legges vekt på en 

”ubyråkratisk” saksbehandling. Alle søknader registreres via hjemmesiden, og svar og vedtak 

legges ut i etterkant av behandling. Alle søkere får i tillegg skriftlig svar på sine søknader. I 

2008 har Ung Tiltakslyst behandlet til 59 søknader, dette er langt færre søknader enn de siste 

åra. (90 søknader i 2006). Dette kan delvis skyldes at vi i første kvartal hadde visse problemer 

med overgangen til nytt datasystem. Mange fikk feilmeldinger og vi kan ha mistet noe på 

veien. Det kan allikevel tyde på en tendens i markedet i forhold til færre henvendelser. 

Årsaken kan også være liten markedsføring og stort fokus på andre utviklingsprosjekter i Ung 

Tiltakslyst gjennom de siste 2 årene. Vi ser imidlertid en sterk tendens til at de som søker i 

større grad er berettiget til støtte. Dette kan tyde på at de som søker har satt seg mer inn i 

kriteriene for å få støtte. Vi erfarer at færre søker til tradisjonelle ungdomsbedrifter og 

personlig utstyr som for eksempel musikkinstrumenter. Totalt antall innvilgede søknader er 

derfor omtrent på linje med tidligere år. (se figur) 
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I tillegg til den økonomiske støtten gis det råd/veiledning og evt. hjelp til å komme i kontakt 

med andre støtteordninger eller lokalt/regionalt næringsapparat. Flere søkere har vært ”sjekket 

av” i forhold til førstelinjetjenesten og det er delvis stilt som krav at søker skal ha fått en 

”forhåndsgodkjenning” i førstelinjetjenesten. Arbeidet med å forplikte og etablere et enda 

tettere samarbeid med kommunene fortsetter i 2008. Søkere som har fått avslag på grunn av 

alder har allikevel fått veiledning i forhold til eks. lokalt næringsapparat og blitt invitert på 

entreprenørsamling.  

 

Søknadene fordeler seg på etablering, kultur og aktiviteter/arrangement og annet, med en 

overvekt på etablering. Det kan synes som om søknadene til møteplasser er blitt færre, her er 

vi klar over at kategoriseringen kan oppleves uklar og at det kan være tilfeldig hvor prosjektet 

registreres. Styringsgruppa er imidlertid bevisst på at det må jobbes aktivt for å gjøre Ung 

Tiltakslyst kjent i alle deler av ungdomsmiljøet.  
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Søknadenes fordeling
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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. Flere søkere har fått støtte for å gjøre markedsundersøkelse og annet avklaringsarbeid 

i forkant av en eventuell etablering. Vår mål er at avklaring, finansiering og oppfølging i 

størst mulig grad skal skje i egen kommune. Ung Tiltakslyst kan innvilge støtte til en 

ungdomsbedrift hvor søker i betydelig grad driver virksomheten utenfor skole og hvor 

ambisjonene er å utvikle næringsvirksomheten ut over ungdomsbedrift i skolen. Kategorien 

kultur favner et bredt område. Eksempler er innspilling av demo, CD, og filmproduksjon.  

Eksempel på søknader i kategorien Aktiviteter/Arrangement er loppis, flyttbart diskotek med 

mer. 

 

Ung Tiltakslyst innvilger søknader fra kr. 500 til kr. 20.000. Det er vanligvis søknader i 

kategorien etableringer som får innvilget beløp opp mot kr. 20.000.  

 

Som vedlegg i årsrapporten finnes en fullstendig oversikt over søknader i løpet av året.  

 

Betydning for søker 

Vi har spurt noen av våre tidligere søkere fra tidligere år hva Ung Tiltakslyst har betydd for 

dem. Intervjuene kan du lese på hjemmesiden og i et eget dokument. Se også 

”Dokumentasjon av suksesshistorier” 
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Kjønnsbalansen 

  

 

I 2007 var første gang det var en jevn fordeling av søkere. Det er svært gledelig at jentene da 

utgjorde omtrent halvparten av søkermassen. I år er vi dessverre tilbake til ”normalen”. Blant 

søkermassen representerer jentene i år 37 % av søkermassen. Når det gjelder etableringer 

utgjør jenteandelen 37,5 %, og 44 % av midlene til entreprenørskap i 2008 er innvilget jenter. 

Ung Tiltakslyst har hatt et mål om flere kvinnelige søkere til Ung Tiltakslyst i mange år. Når 

det gjelder selve søknadsbehandlingen er det lagt vekt på at kriteriene skal være de samme 

uavhengig av kjønn. Det er allikevel en ekstra bevissthet rundt oppfølging og synliggjøring av 

jentene.  

 

Geografisk fordeling 

16 av fylkets 24 kommuner er representert i oversikten over søkere. Dette er lavere enn 2006, 

men likt for forrige år. Markedsføringsarbeidet skal intensiveres i 2009. Vi vet at ungdom selv 

er de som markedsførere ordningen aller best. Det er derfor viktig at det settes inn ekstra 

fokus på de kommunene/regionene som er svakt representert. De fleste kommunene som ikke 

er representert er små ”utkantkommuner” som har få ”hjemmeboende” ungdommer. Det er 

viktig å være klar over at alle kommuner har ungdommer, og Ung Tiltakslyst har et tilbud for 

ungdom som eventuelt studerer og bor på hybel utenfor fylket. Steinkjer og Levanger er de to 

største søkerkommune i 08, de utgjør til sammen over 40 % av søkermassen. Tatt i 

betraktning av at dette er noen av fylkets største kommune er det ikke unaturlig at så mange 

søkere kommer herfra. Det er ikke et mål med færre søkere fra Steinkjer og Levanger, men 

flere søkere fra de andre kommunene! 

 

Kjønnsfordeling på innvilgede søknader
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Markedsføring 

Ung Tiltakslyst markedsfører seg gjennom utadrettet virksomhet enten i regi av seg sjøl, 

gjennom kontorfellesskapet eller andre samarbeidspartnere. Ung Tiltakslyst markedsføres på 

arenaer hvor ungdom møtes. Eksempel på dette er ungdomskonferanse, skolering av elevråd 

og lærlingesamlinger, Ung RUP, ungdomskonferansen osv. Inntrykket er at søkere blir kjent 

med Ung Tiltakslyst enten via arrangement, fra andre ungdommer eller via omtale i media. 

Selv om antall ”seriøse” prosjekter holder seg stabilt ønsker vi å intensivere arbeidet med 

markedsføring av prosjektstøtten. Ordningen med Ung Tiltakslyst-ambassadører håper vi også 

skal gi en videre positiv effekt.  

 

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. De færreste har vært i kontakt med utviklingsaktører i sin hjemkommune før de tar 

kontakt med oss. I tilsagnsbrevene fra Ung Tiltakslyst sendes det kopi til alle kommuner hvor 

søknaden gjelder etablering. I en god del av tilfellene forventes det også at førstelinjetjenesten 

har vært involvert før det er aktuelt om utbetaling av støtte fra oss. Vi savner at flere 

kommuner på eget initiativ følger opp søker. Vi har i løpet av året deltatt på flere møter med 

søker og representant fra hjemkommunen, dette har vært svært positive møter for alle parter, 

og 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.  

Erfaring tilsier at vår prosjektstøtte brukes opp hvert år, det er derfor begrenset hvor mange 

flere søknader som kan håndteres uten at det stilles mer midler til disposisjon. Vi vil sammen 

med førstelinjetjenesten se på mulighetene for at flere søkere kan håndteres via 

lokale/regionale fond. 

 

Statistikk 

Ung Tiltakslyst har på bakgrunn av oversikt over søkere i 2008 utarbeidet en avgrenset 

statistikk i forhold til interessante tema. Denne statistikken gir indikasjoner på hvem som 

søker, og hvordan prosjekter og penger fordeler seg. Før du ser på figurer og tallmateriale ber 

vi om at du leser ”Forutsetninger og Begrensninger”. Det er viktig å være klar over at alle 

figurer og kommentarer er utarbeidet på bakgrunn av dette.  
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Entreprenørskapssamling i Verdal 

 

7.-8. November 2008 Tindved Kulturhage, Verdal 
Skrevet av Vigdis Haldorsen, Proneo AS.  

 

Av: Vigdis Haldorsen 
Entreprenørskapssamlingen ble arrangert for femte år på rad første helga i november.  

 

Overordnet tema var ”Fra personlig idé til profesjonell strategi” og hovedaktivitetene dreide 
seg om inspirasjon, faglig påfyll og nettverksbygging for unge gründere. Hele programmet 
var relatert til overordet tema for samlingen. 

Målgruppe/deltakere 

Ungdom mellom 18 og 35 år som har en forretningsidé eller som har starta bedrift. ”De gode 

hjelperne” – tiltaksapparatet har en sentral rolle og programmet planlegges ut fra at de skal 

delta aktivt sammen med etablererne både formelt og uformelt gjennom hele samlinga. Vi 

ser nå at næringsmedarbeidere fra hele fylke prioriterer å delta og at det har skjedd en økt 

bevissthet omkring egen rolle i møte med etablerer.  

 

Totalt antall registrerte deltakere, inkl. vertskap, nettredaksjon og andre gode hjelpere var 

90 personer.  Noen av deltakeren deltok kun en dag. Mest frafall på lørdag. 

 

 Ikke etablert bedrift:  29 deltakere 

 Etablert bedrift: 14 deltakere 

 ”De gode hjelperne” 16 deltakere 

 Resten arrangører, sekretariat, nettredaksjon, foredragsholdere og prosessledere 
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Arrangør 

Arrangementet er i regi av Ung Tiltakslyst som har samarbeidet med Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Verdal kommune / Proneo og Tindved kulturhage. Ung 

Tiltakslyst har hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføring og arbeidsgruppa har 

bidratt med faglige innspill og oppfølging av enkelte arbeidsområder. Proneo og Tindved 

Kulturhage hadde et særlig ansvar for å planlegge, koordinere og tilrettelegge aktivitetene. 

Tindved Kulturhage fungerte utmerket i forhold til at alt var samlet på en plass, med mat og 

aktiviteter underveis i samlingen. Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd har tradisjon tro 

hatt sekretariatsansvar.  

 

Nettredaksjon 

Det er tredje året det har vært benyttet en nettredaksjon til å lage og publisere artikler og 

foto i løpet av samlinga. Jo Kristian Kvernland fra fylkeskommunen hadde det journalistiske 

ansvaret. Fem elever fra 2. klassen på medielinja ved Egge videregående skole hadde ansvar 

for å skrive artikler og ta bilder. Heller ikke i år hadde vi ingen som filmet. Det bør være et 

mål å ha med en som gjør det. 

 

De viktigste argumentene for å ha med nettredaksjoner på arrangement som 

entreprenørskapssamlingen. 

 

 Det er unik mulighet til å dokumentere ting som skjer 

 Ungdommene selv får masse lærdom og erfaring, og kan etter hvert brukes til andre 
og større oppgaver 

 Det gir et signal til verden utenfor om at vi er åpne og vil meddele omverdenen om 
det vi driver med 

 Det skaper en god stemning på samlingene. Jeg tror folk føler at de er med på noe 
viktig når det de gjør blir skrevet om og tatt bilder av 

 

Oppsummering fra arbeidsgruppa og nettredaksjonen selv er at entreprenørskapssamlingen 

er en fin arena, og at arbeidet også gir muligheter for mange gode redaksjonelle vinklinger 

som også kan brukes i ulike sammenhenger i ettertid.  

 

Alle publiserte artikler ligger på:  http://www.ungint.no/show.aspx?p=66 

Økonomi 

Det føres eget prosjektregnskap, og regnskapet går noenlunde i balanse. Viktig at en har 

budsjettrammer som gjør det mulig å engasjere dyktige prosessledere og faglige innledere  

http://www.ungint.no/show.aspx?p=66
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Dette skjedde: 

 Faglige innlegg 

 Parallelle workshop både for de med forretningsidé og for de som allerede har starta 

bedrift 

 ”de gode hjelperne” - tiltaksapparatet/førstelinjetjeneste deltok direkte inn i 

prosessene. 

 Formelle og uformelle møter mellom folk fra kommune og fylke som jobber med 

bedriftsutvikling og unge etablerere  

 Erfaringsutveksling 

 Gründergalla.  

 

Faglige innlegg: 

 
Irene Nygårdsvik  

 forholdet mellom kommunikasjon og innovasjon, samt komme med konkrete 

eksempel og forslag til tiltak for å få hjelp i prosessen fra personlig idé til profesjonell 

strategi. Hun vil også gi tips og ideer til hvordan finne sin egen vei og måte å lykkes 

på. 

 
Arne Ivar Sundseth  

 er beviset på at engasjement, stå på humør og hardt målrettet arbeid, er det som 

bestemmer hvor langt man kan komme i arbeidslivet. Han startet som selvstendig 

snekker uten fagbrev, og er i dag ”en av Nord Trøndelags dyktigste 

produksjonssjefer”. 

 
Slik fikk vi det til! 

 Med bl.a. gründer og  WoW fotograf Janne Amalie Svit, kenguruloftets Heidi Totsås 

og Wow Webdesign David Watson. 
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Workshops i to økter: ”Hvordan få til positiv vekst både for deg selv og bedriften” 

 

Gruppe 1:  Har en forretningsidé eller har lyst til å etablere bedrift 

  På denne gruppa ble det lagt særlig vekt på idé utvikling, tro på seg selv og 

  sin idé, hvordan starte sin egen bedrift, kontakt med tiltaksapparatet 

  Prosessansvar: Pål Strøm  

  Faglig støtte:  Therese Troseth 

 

Gruppe 2: Har allerede etablert bedrift. Her var hovedfokus hva som skal til   

  for å skape en vekstbedrift 

  Prosessansvar: Kjetil Hoff (fredag) og Ottar Ness (lørdag) 

  Faglig støtte:  Astrid Fuglesang 

 

”De gode hjelperne” – tiltaksapparatet hadde et eget møte hvor de diskuterte forventninger, 

erfaringsutveksling og utfordringer i møte med unge etablerere før oppstart av samlingen. 

Videre fordelte de seg og hadde en aktiv rolle i gruppene.  

Oppsummert resultat fra evalueringsskjema 

 

Alle deltakere svarte på evalueringen som i år ble elektronisk tilbakemelding. Pål Strøm 

organiserte og fikk ut resultater fra evalueringsrunden 
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Noen utklipp fra evalueringsresultatene 

Poeng 1= dårlig og 6= veldig bra 
 

Totalopplevelsen din? - Hva var din totale opplevelse av samlingen 
 Prosent 

1 0,0% 
2 0,0% 
3 1,6% 
4 9,8% 
5 54,1% 
6 34,4% 

I alt 100,0% 

 
Hvordan opplevde du? - Tiltaksappararatets tilstedeværelse? 
 

 Prosent 

1 0,0% 
2 0,0% 
3 2,0% 
4 26,0% 
5 42,0% 
6 30,0% 

I alt 100,0% 

  
 

 

Hva synes du om følgende foredrag/innlegg? - Arne Ivar Sundseth 
 

  Prosent 

1  0,0% 
2  0,0% 
3  2,0% 
4  12,0% 
5  32,0% 
6  54,0% 

I alt  100,0% 

   
Hva synes du om følgende foredrag/innlegg? - Irene Nygårdsvik 
 

 Prosent 

1 0,0% 
2 1,8% 
3 7,1% 
4 12,5% 
5 33,9% 
6 44,6% 

I alt 100,0% 
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 For denne samlingen er det gledelig at evalueringen viser at totalopplevelsen blant 
de som har svart og deltatt på prosessen er meget god og alle mener at disse 
samlingene skal gjentas. 

 Det som ble best mottatt i år, var vertskapet og omgivelsene. Tindved Kulturhage 

fremsto som en god arena med god logistikk. 

 

Arbeidsgruppa er meget godt fornøyd med tilbakemeldingene. Selv om det er variasjoner og 

forbedringspotensial gir tilbakemeldingene et klart inntrykk av at deltakerne var fornøyd, at 

slike samlinger er svært verdifulle og at tiltaket bør videreføres (jfr. Tilbakemelding; alle 

ønsker ny samling). 

 

Noen synspunkter fra arbeidsgruppa og prosessledelse: 

 

Tiltaksforum er fortsatt en viktig arena for markedsføring og innspill til neste års 

entreprenørskapssamling. Må også kunne bruke argumenter til tiltaksapparatet at dette er 

en fin arena til å rekruttere unge gründere til sitt lokalsamfunn.  

 

Deltakelse fra tiltaksapparatet koordineres via Tiltaksforum (NTFK/leder i tiltaksforum). 

 

Koordineringen ble gjennomført på en bra måte, men det er nok nyttig at koordinator har 

tilgang på kontorfellesskapet til UT. Dette for best mulig erfaringsutveksling, nettverk og 

rolleavklaringer underveis. 

 

Uttalelse fra prosessansvarlig Pål Strøm: 

Totalt opplevde jeg arbeidet som konstruktivt. Positivt å være prosessansvarlig når en kan se 

det i sammenheng med andre prosesser. Det gav et bedre helhetsbilde.  Positivt og 

oppbakkende i samarbeidet med de ansvarlige for samlingen. 

 

Fullstendig evaluering finnes i et eget dokument. 
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Ung Tiltakslyst - kommuner 

Vår målsetting er at flest mulig av søkerne skal få veileding og oppfølging i egen kommune. 

Vi har erfart at det er stort behov for et sterkt lokalt/regionalt næringsapparat for ungdom. 

Derfor jobber vi aktivt for å styrke ”ungdomskompetansen” i førstelinjetjenesten. 

 

I Nord-Trøndelag disponerer alle kommunene kommunale / regionale fond og vi har en 

førstelinjetjeneste som har ansvar for næringsutviklingsarbeidet i kommunene. Ung 

Tiltakslyst har ingen mulighet selv å følge opp søkere fra hele fylket. Det jobbes derfor 

kontinuerlig med å styrke kompetansen i førstelinjetjenesten og etablere et forpliktende 

samarbeid med kommuner i fylket. I løpet av 2008 etableres de første Ung Tiltakslyst 

kommunene. Det jobbes konkret med fylkeshovedstaden Steinkjer, Ytre Namdal (Nærøy og 

Vikna kommune) og Verran kommune (også med i småsamfunnsatsing gjennom KRD)  

 

 Ungdomsstyrt arbeidsgruppe bestående av ungdom og voksne fra kommunen 

 Desentralisert behandling av søknader, disponerer en sum fra Ung Tiltakslys i tillegg 

til at det avsettes penger fra kommunalt-/regionalt næringsfond 

 Oppfølging i kommunene – ansvar arbeidsgruppe/førstelinjetjeneste 

 Felles profil/hjemmeside med Ung Tiltakslyst på fylkesnivå 

 Ung Tiltakslyst på fylkesnivå bidrar med kompetanse, råd og veiledning 

 

Ung Tiltakslyst Steinkjer 

Av: Øyvind Kveli 

 

Ung Tiltakslyst Steinkjer er resultatet av en endring av prosjektet ”Huze Entreprenørskap”, 

og ble etablert 01. August 2008. Prosjektet Huze Entreprenørskap var en del av 

ungdomssatsinga i Steinkjer kommune, det nye ungdomshuset Huze, som er byggd på tre 

hovedpilarer, som er kultur, multimedia, og entreprenørskap. 

 

På bakgrunn av manglende verktøy for å nå ut til skaperlystne ungdommer på Steinkjer, kom 

tilbudet om å bli landets første Ung Tiltakslyst som en gavepakke til prosjektet. En stor dose 

av positivitet og velvilje fra politikere-, administrasjon-, og næringsselskapet i kommunen, 

gjorde at prosjektendringen gikk raskt og smertefritt.  

 

Prosjektet Ung Tiltakslyst Steinkjer eies av Steinkjer Næringsselskap, og har kontorplass på 

Næringstorget i Steinkjer, og på Huze. 
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Den lokale arbeidsgruppa består av: 

Jenny Røkke (leder), musiker og ungdomsarbeider på Huze. 

Kathrine Rein, gründer og driver av selskapet Teemonk. 

Pål Stiklestad, skoleelev og medlem i Steinkjer Ungdomsråd. 

Espen Elvestad Olsen, skoleelev og medlem i Steinkjer Ungdomsråd. 

Gunn Tangstad, Steinkjer Næringsselskap AS. 

Bjørn Gunnar Ericson, Leder for ungdomstjenesten i Steinkjer kommune. 

 

I 2008 satte kommunen av kr. 25.000,- av kommunalt næringsfond, til Ung Tiltakslyst 

Steinkjer i perioden 1. September til 31. Desember. 

I den perioden mot tok Ung Tiltakslyst Steinkjer 8 søknader, hvorav 5 ble innvilget. På 

bakgrunn av disse innvilgningene ble det skapt 6 nye arbeidsplasser på Steinkjer i fjor høst. 

 

I tillegg til pengestøtten som Ung Tiltakslyst Steinkjer har som virkemiddel, har vi også fått på 

plass en mentorordning som har vært svært positivt mottatt av de søkerne som har fått 

benytte seg av tilbudet. Mentorbedriftene vi har med oss så langt er: Kunnskapsparken N-T, 

Moen og Viken Regnskap AS, Lyng Elektronikk AS, Lyng ProTech AS, og Naprapat Terje 

Lillemark AS. 

 

Ung Tiltakslyst Steinkjer ser tilbake på 5 interessante og spennende oppstartsmåneder, og 

ser fram mot et 2009 med store muligheter for oss, og unge skaperlystne ungdommer på 

Steinkjer. 

 

 

Flere kvinnelige søkere i Ung Tiltakslyst 

Mål om 50/50 i søkere og innvilget tilskudd 

Stikkord: 

- alkymisten 

- ungdomsinkubatorordningen 

- bevisst fokus i alle sammenhenger 

- positivt omdømme 

Området er belyst i andre deler av rapporten 
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Ung Tiltakslyst som regional utviklingsaktør 

Ung Tiltakslyst skal være en aktiv samfunnsaktør i spørsmål som angår ungdom, næring og 

bosetting. 

Regionalt utviklingsprogram (RUP) 

Ung Tiltakslyst har tidligere deltatt på RUP prosesser men i 2008 har daglig leder i NTBUR 

tatt over dette ansvaret. Daglig leder i Ung Tiltakslyst har i stedet gått inn i næringsgruppa i 

RUA.  

Regionale Partnerskapet 

NTBUR representert ved Ung Tiltakslyst har tidligere deltatt i det regionale partnerskapet 

(strategiske partnerskapet knyttet til Regionalt Utviklingsprogram). Daglig leder i Ung 

Tiltakslyst og daglig leder i NTBUR har deltatt på møter og samlinger i forbindelse med 

partnerskapet som i tillegg består av fylkeskommunen, NHO, LO, Innovasjon Norge, 

Fylkesmannens landbruksavdeling, KS, A-etat, HiNT, SIVA og Fiskeridirektoratet. 

Fylkeskommunen har lederskap og sekretariat i dette partnerskapet. Fra 2008 har NTBUR tatt 

over ansvaret for å representere i det regionale partnerskapet. 

Entreprenørskapsteamet i Nord-Trøndelag 

Ung Tiltakslyst representert ved daglig leder deltar i fylkets Entreprenørskapsteam. Teamet 

ledes av Innovasjon Norge og består i tillegg av Fylkesmannens Landbruksavdeling, Nord-

Trøndelag Fylkeskommune, HINT, NAV og Ungt Entreprenørskap.  

Prioriterte arbeidsområder er blant annet mer/bedre samspill slik at det jobbes i samme 

retning, utvikle en overordnet strategisk funksjon, RUP-arbeidet, kompetanseheving, 

orientering om aktuelle tema utenfor teamet og erfaringsutveksling. 

 

Nord-Trøndelag Tiltaksforum 

Førstelinjetjenesten, det vil si det kommunale tiltaksapparatet har et faglig samarbeid 

gjennom Nord-Trøndelag Tiltaksforum. NTFK er sekretariat for forumet.  

Ung Tiltakslyst har ikke vært fast medlem i forumet i 2008, men Nord-Trøndelag 

Tiltaksforum 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.  
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Aktiv i Ung i NT 

Ung Tiltakslyst skal  

- delta og bidra på den årlige ungdomskonferanse 

- bidra i Toleranse Nord-Trøndelag 

- bidra til at ungdom skaffer seg internasjonal erfaring og kompetanse 

- felles møter med politikere og samarbeidspartnere 

 

Ung i NT – ”Kontorfellesskapet” 

Ung Tiltakslyst har vært en aktiv partner i kontorfellesskapet. Kontorfellesskapet har en felles 

målsetting om å arbeide for reell medbestemmelse for barn og unge i Nord-Trøndelag. 

 

Økt medbestemmelse og ansvar 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, må de 

oppleve å bli tatt på alvor mens de bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse 

finnes. 

 I tillegg til flere enkeltstående fellesprosjekter arbeider partene i kontorfellesskapet for at 

ungdomsperspektivet ivaretas i planer/utredninger og i regionale utviklingsprosjekter. 

Arbeidsfellesskapet bidrar ulikt i de forskjellige oppgavene. For Ung Tiltakslyst sin del har 

særlig arbeidet med å etablere og følge opp internasjonal koordinator vært svært 

arbeidskrevende. Sett i sammenheng med at ”primæroppgavene” i Ung Tiltakslyst er i stadig 

utvikling og krever oppfølging, byr det på store utfordringer å skulle betjene oppgaver som 

ikke naturlig er en del av primæroppgavene.  

Kontorfelleskapets styrke er kompetanseutveksling, nettverk og ”bytting av tjenester”, noe 

som gjør det mulig å gjennomføre prosjekter og satsinger innenfor forholdsvis små rammer. 

Ung Tiltakslyst har nytt særlig godt av samarbeidet med NTBUR når det gjelder 

gjennomføring av entreprenørskapssamling.    

 

Felles strategisamling 

Minimum en gang pr. år gjennomføres felles strategisamling for ungdommene i styret i 

NTBUR og Ung Tiltakslyst. Slike samlinger er viktig for å styrke kompetansen, bygge 

nettverk, utveksle erfaringer og ikke minst ha det sosialt i lag. Dette året ble samlingen 

gjennomført på Brandheia. Denne samlinga var felles med flere aktører.  
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Strategisamling Namsos   

28.- 29. mars var det fellessamling for styrene i Ung Tiltakslyst, NTBUR og Toleranse Nord-

Trøndelag. Der ble vi kjent med de andre i styrene og hverandre. I løpet av Helga hadde 

styrene separate møter. NTBUR diskuterte hva vi ville jobbe med i løpet av året. 

Strategisamling Salsnes 

Juni 2008 hadde Ung Tiltakslyst egen samling. Samlinga startet først i Namsos med tema Ung 

Tiltakslyst-kommuner, og fortsatte videre på Salsneset med arbeidssamling for styret.  

 

Ungdomskonferansen 

For 7. gang ble Ungdomskonferansen gjennomført, men stedet var forandret. De 6 siste årene 

hadde vi konferansen på Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy, med valgte i 2008 å flytte 

konferansen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter og hotell. Bakgrunnen for flyttingen var 

først og fremst mer tilgang på rom, og en enklere logistikk. Ung Tiltakslyst deltok i 

forberedelser og gjennomføring av konferansen. 

I år deltok 130 stk. fordelt på 86 ungdommer og 44 politikere / voksne. Totalt 17 kommuner 

var representert noe som var gledelige tall i forhold til fjorårets kun 9 kommuner. En 

delegasjon fra Nordland kom og deltok på konferansen. 

 

Resultatene fra konferansen kan kort sammenfattes slik: 

- Utfordre fylkestinget til å gi ungdom direkte innflytelse på utdanningspolitikken i N-T 

- Gode læringsmiljø på alle læringsarenaer 

- Større fokus på tilpasset opplæring 

- Minske "drop-out" 

- God yrkesveiledning allerede i grunnskolen, vil gi et godt grunnlag for valg av 

studieretning i v.g.s 

- Etablere velfungerende ungdomsråd i alle kommuner 

- Arrangere lokale/regionale ungdomskonferanser i dugnadsåret 2010 

 

Utfyllende dokumentasjon i egen rapport. 
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Pådriver for å videreutvikle ungdomsinkubatortilbudet 

Delta i styringsgrupper for fylkets ungdomsinkubatorer 

Arbeid med å etablere og videreutvikle ungdomsinkubatorer i fylket har også vært et prioritert 

område i 2008. Ung Tiltakskyst har arbeidet aktivt for at ungdomsinkubatorordningen skal 

utvikles. Verdal fikk allerede i 2005 sin UNGkubator – den første i Nord-Trøndelag. Mats 

Andre Bjugan/Alexander Kjølstad har representert Ung Tiltakslyst i styringsgruppa.  

I dag har også Namdalshagen Inkubator en egen ungkubator. Namdalshagen inkubator har to 

hovedsatsningsområder, hvor den ene er ungdom.  Erfaringer og informasjon fra driften i 

Verdal har vært en viktig inspirasjonskilde for arbeidet i Namdalen. Ung tiltakslyst sitter i 

strategigruppa til Namdalshagen Inkubator, Marianne Solbakken har møtt i 2008.  

Namdalshagen er et tilbud til hele Namdalen og har i 2008 etablert satellitter i både Indre og 

Ytre Namdal, gjennom Grong utviklingsarena og Skapersenteret i Nærøy. Alle tilbud som gis 

til unge etablerer gis også desentralisert på disse to stedene.  

Ung Tiltakslyst har en viktig rolle for ungkubatoren i fylket særlig når det gjelder rekruttering 

til ungkubatorene og kompetansen Ung Tiltakslyst innehar når det gjelder ungdom og 

entreprenørskap. Arbeidet er også viktig for Ung Tiltakslyst når det gjelder oppfølging av 

søkerne, mange av de som søker om støtte til etablering blir fulgt opp av enten Proneo eller 

Namdalshagen. Ungkubatorene har blitt en viktig samarbeidsaktør for Ung Tiltakslyst, og 

omvendt.  
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Ungkubatoren i Verdal 

Av: Anne Segtnan 

 

Ungkubatoren er et tilbud til unge alle mellom 18 og 35 år som har en forretningsidé de 

ønsker å sette ut i livet. Prosjektet startet i 2005 og er prosjektfinansiert til 1. juni 2008. 

Tilbudet vil etter den tid videreføres av Proneo. Siden 2005 har 30 personer vært innom 

Ungkubatoren med sine ideer i 25 ulike prosjekter. Dette har resultert i 21 bedrifter så langt.  

 

I Ungkubatoren får etablererne tilgang til en kontorplass i VIP-senteret i Verdal og alle 

fasiliteter de trenger i en oppstartsfase. I tillegg får de daglig oppfølging, rådgiving, tilbud om 

kurs innen ulike aktuelle tema, tilbud om coaching og en egen mentor. Ungdommene 

rekrutteres via ulike kilder; næringsselskapene i nærheten, deltagere på 

Entreprenørskapssamling, Alkymisten og Etablereropplæring. De som søker på tilskudd hos 

Ung tiltakslyst er også en veldig viktig rekrutteringskilde for ungkubatoren.  

 

Etter oppholdet kan resultatet være ulikt; noen ender opp med å etablere bedrift, andre går 

over i andre inkubatorer og atter andre beslutter å ikke etablere bedrift. Det siste er for 

Ungkubatoren et vel så viktig svar å få, slik at en unngår å bruke mye tid på å sette i gang noe 

en egentlig ikke ønsker eller som ikke er lønnsomt. Dette er beskrevet i figuren under. 
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Det er i utgangspunktet ikke stilt krav om forkunnskaper for å få plass i Ungkubatoren, og det 

er heller ikke tatt spesielle hensyn til oppfinnerhøyde. Prosjektet ønsker å tilby hjelp til flest 

mulig unge som ønsker å starte sin egen bedrift, slik at de får erfaring med det å starte for seg 

selv. Det er viktig at terskelen for å komme inn ikke er høy. Målet er at deltagerne i løpet av 

oppholdet skal ha faglig utvikling gjennom kursene i inkubatorene. I tillegg anbefales de å 

delta i eksisterende arenaer, som Alkymisten og andre etablereropplæringer. 

En annen viktig faktor for Ungkubatoren er den tette kontakten opp mot de andre 

inkubatorene hos Proneo. Ungkubatoren er lokalisert i samme lokaler som inkubatorene for 

industri, mat og natur. Dette har mye å si for den erfaringsutvekslingen som er av avgjørende 

betydning for et sånt miljø. I tillegg til dette er det også nær kontakt mellom 

inkubatormiljøene i Namsos og på Steinkjer, noe som også har stor betydning. 

 

For Ungkubatoren er det viktig å fortsette å få inn unge med gode ideer. Vi søker å skape et 

godt miljø for å etablere og utvikle sin egen bedrift, slik at de unge er klare for å være med å 

drive regionen videre og skape nye arbeidsplasser.  

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon om Ungkubatoren finner du på 

www.ungkubator.no.   

 

 

 

UT pris/Señor Lyng pris 

Ung Tiltakslyst ønsker å innføre en egen Ung Tiltakslyst pris hvor prisvinner også får hjelp til 

å nå et internasjonalt marked 

Formål 

Å gi en ekstra skulderklapp til nordtrøndere som har utmerket seg med kreative, dristige og 

framtidsrettede prosjekter innenfor næringslov og/eller kultur. 

Prisen ble ikke delt ut i 2008. 

http://www.ungkubator.no/


 

27 

 

 

Sommerprosjektet  

Av: Elisabeth Lund 

Sommeren 08 ble det satt i gang et prosjekt med arbeidstittel ”Skap din egen sommerjobb”. 

Målet med prosjektet var at søkerne kunne, igjennom støtte på inntil kr 5000,- skape sin egen 

sommerjobb igjennom kreative aktiviteter. 

Vi produserte ulike plakater og flyers som ble sendt ut og delt ut i samtlige kommuner i NT, i 

tillegg til annonsering på nettside og intervjuer og oppslag i ulike media. Prosjektets innhold 

ble bestemt i medio juni, og markedsføringen ble satt i gang siste uka i juni. Dette så vi at ble 

litt i seneste laget i forhold til målgruppen vår, som i hovedsak var elever i den videregående 

skolen. Prosjektet ser vi i ettertid at ikke traff slik vi hadde håpet, grunnet litt vanskelig 

tidspunkt å markedsføre noe som helt sikkert hadde fått flere søkere om vi hadde vært 

tidligere ute i media og rundt om på skolene. Prosjektet hadde noen få søkere, og 

tilbakemeldingene var at de fikk god hjelp og at det var kort behandlingstid, noe som betydde 

mye for de! Søknadene ble behandlet av styreleder samt ungdomsrepresentantene i styret. 

Etter en evaluering sitter vi igjen med gode tips på hvordan vi kan gjøre det bedre til 

sommeren 09, om dette er noe Ung Tiltakslyst vil satse på i fremtiden. Dette er noe 

nåværende styringsgruppe håper på! 

 

Utvikle en ordning for ungdom knyttet til kulturbasert 

næringsutvikling 

Etablere et samarbeid med kulturinstitusjoner som også kan få et særlig ansvar for 

oppfølging av ungdom 

Stikkord: Rock City Namsos, Filmbussen 

Musikk - kulturaktiviteter 

Ung Tiltakslyst har gjennom mange år sett behovet for at nettverket rundt unge musikere og 

kulturutøvere styrkes. Svært mange ungdommer er aktive innen musikkbransjen og har på sikt 

ambisjoner om å etablere sin egne næringsvirksomhet med utgangspunkt i sin interesse.  

 

RockCity Namsos er ressurssenter for rytmisk musikk og er lokalisert i Namsos. 

Hovedpoenget med dette senteret er å stimulere til bedriftsutvikling og kompetanseheving 

innenfor området rytmisk musikk. Dette betyr at RockCity Namsos og Ung Tiltakslyst har 

mange gode kontaktpunkter opp mot en felles målsetning om å støtte opp om flere unge 

bedrifter og skape flere arbeidsplasser i distriktene. RockCity mener at et samarbeid med Ung 

Tiltakslyst er essensielt i forhold til både nettverksbygging og kompetanseutvikling. RockCity 

kan bidra med spesialisert fagkompetanse og et unikt nettverk opp mot musikkbransjen mens 

Ung Tiltakslyst har et stort nasjonalt og lokalt nettverk i forhold til entreprenørskap. 
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Ambisjonen er å utvikle samarbeidet videre – både i forhold til lokal, regional og nasjonal 

satsing. Mer om Rock City Namsos på: www.rockcity.no  

 

Det har vært tett samarbeid mellom Ung Tiltakslyst og Rock City om oppfølging av 

kulturgründere og rekruttering av søkere til Ung Tiltakslyst gjennom 2008. Det vil være viktig 

å etablere en samarbeidsavtale mellom aktørene for å sikre dette arbeidet fremover. 

Film i NT – hobby, drøm eller framtid? 

 

Filminteressen blant unge nord-trøndere synes å være i stor utvikling. Flere søkere og 

deltakere på entreprenørskapssamling har uttrykt et stort ønske og et behov for støtte og 

nettverk når det gjelder utvikling innen film. Ung Tiltakslyst ønsker å være en pådriver for at 

nettverket, kompetansen og støttemulighetene kan utvikles. Det vil blant annet være naturlig å 

se på mulighetene for en nærmere kontakt med Midt-Norsk Filmsenter. Mer om Midt-Norsk 

Filmsenter: www.midtnorskfilm.no 

 

Det har i 2008 vært flere møter med Midt-Norsk film og fylkeskultursjefen. I tillegg hadde 

Ung Tiltakslyst et samarbeid med Filmbussen om gjennomføring av sommerprosjekter 

sommeren 2008. Filmbussen besøkte 6 kommuner. Konklusjonen etter gjennomføringen var 

at tilbudet bør videreutvikles. 

Kulturelle skolesekken 

Det har vært gjennomført møter med Irene Rosenblom for å se på muligheter for å utvikle den 

kulturelle satsingen i skolen. Det er pr i dag ingen avklaring vedrørende videre samarbeid.  

 

http://www.rockcity.no/
http://www.midtnorskfilm.no/
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Utvikle en mentorordning for unge etablerere 

Utvikle en ordning basert på erfaring med gründercoacher. Tilbud for unge i hele fylke.  

 

Gründercoachordningen ble etablert som et samarbeid mellom Steinkjer Næringsselskap og 

Innherred Vekst i 2006. I gründercoach-konseptet ville man legge til rette for at etablerere 

fikk tilbud om å utvikle både seg selv og sin forretningsidé. Forskning viser at for vellykkede 

gründerbedrifter betyr personen i bedriften 80 %, mens en god idé betyr 20%. Dette betyr at 

personlig utvikling må gå hånd i hånd med foretningsutviklingen.  

 

For å gjennomføre dette ble det laget en oversikt over personer som kunne være interessert i å 

veilede etablerere på ulike måter; noen som rene mentorer, andre som rene coacher og noen 

som en kombinasjon av disse. Det ble i løpet av prosjektperioden gjennomført ca 25 koblinger 

mellom etablerere og gründercoacher. For å finne de rette koblingene ble nettverket til 

Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap benyttet, både for å finne gode gründercoacher 

og til å rekruttere etablerere.  

 

Ung Tiltakslyst har deltatt på samlinger med gründercoacher og etablerere. Flere av søkerne i 

Ung Tiltakslyst har hatt tilbud gjennom ordningen.  

 

Ordningen har fungert godt for de som har fått anledning til å ta del i dette.  

 

I 2008 har Ung Tiltakslyst ikke jobbet med dette på fylkesnivå, men Ung Tiltakslyst Steinkjer 

jobber med å knytte seg nærmere næringslivet. Dette bør videreutvikles på lokalt plan da 

Ung Tiltakslyst har sett behovet for en mentorordning.  
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Ung Tiltakslyst ambassadører 

På årsmøte 7. mars 2008 ble de første, offisielle Ung Tiltakslystambassadørene lansert. 

 

Ung Tiltakslystambassadører vil være en viktig ressurs for Ung Tiltakslyst i det videre 

arbeidet. Siden 1999 har vi vært i kontakt med mange spennende, kreative ungdommer. Disse 

er nå spredt over hele landet, men er fortsatt brennende engasjert i ungdomsarbeidet som 

gjøres i Nord-Trøndelag. 

 

Vi har allerede flere som opptrer som ambassadører, ved at de er bevisst på å markedsføre 

organisasjonen, holder seg oppdatert på hva som skjer, og som ikke minst er interessert i å 

bidra i form av gode ideer, kontakter og fungerer som gode samtalepartnere for styre og 

daglig leder. 

 

Alexander Kjølstad er leder for ambassadørene og har rekruttert flere ambassadører til 

nettverket. Vi ønsker nå å organisere nettverket på en god måte. Det er også et ønske om å 

gjøre stas på disse personene, og vise at vi er stolte av det engasjementet de viser. Å være Ung 

Tiltakslystambassadør skal være inspirerende og sosialt. 

 

Mulighetene er mange, og alle ambassadørene som er spurt er veldig interessert i å bidra. 

Ambassadørene vil også spille en viktig rolle etter hvert som nettverket vårt utvider seg og vi 

har kontakt med flere fylker. Å ha ”egne folk” i disse fylkene som kan fortelle om Ung 

Tiltakslyst vil være en stor fordel. 

 

 

 

 

Hilsen fra ambassadørene 

Av: Alexander Kjølstad 

 

Ung Tiltakslyst har betydd mye for mange i Nord-Trøndelag. Mange av de som har fått støtte, 

deltatt på samlinger, eller på andre måte blitt en del av nettverket ønsker å bidra til at Ung 

Tiltakslyst fortsatt tar vare på kreative, energiske og skapende ungdommer. 

 

I 2009 er det ti år siden ideen om Ung Tiltakslyst dukket opp, og det har skjedd mye siden den 

gang. Fortsatt er Ung Tiltakslyst en liten organisasjon, med kun en ansatt og ungdommer som 

jobber dugnad. Vi som kaller oss ambassadører skal ikke gå inn og gjøre noen stor jobb, men 

vi ønsker å fortelle om at Ung Tiltakslyst betyr for de som bor i fylket vårt. Vi vet at Ung 

Tiltakslyst betyr mye for næringsutvikling, bolyst og er et bidrag til at de som reiser ut av 

fylket for å studere og jobbe, har nok et positivt minne som gjør at de kanskje kommer tilbake 

igjen. Hvis noen har spørsmål om Ung Tiltakslyst, hvordan søke, eller hvordan man skal gå 

fram, hjelper vi til så godt vi kan. Vi er etter hvert flere som har et stort nettverk, og hjelper 

gjerne å andre på dette nettverket. 
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Daglig leder Marianne Solbakken har fått ny jobb, og Birgitte Dillan tar nå over som 

sekreteriat for ungdommene i Ung Tiltakslyst, og som daglig leder. Når en ny daglig leder er 

på plass, ønsker Ambassadørene å fortelle at vi er her som en ressurs. Vi representerer 

søkere, samarbeidspartnere, tidligere styremedlemmer og engasjerte unge og voksne fra alle 

årene Ung Tiltakslyst har eksistert. Vi vet at samarbeidet mellom unge og voksne er viktig, og 

derfor stiller vi gjerne opp hvis vi har mulighet til det. Vi passer vel godt inn under NTFK sin 

kampanje: «Engasjert – uansett». 

 

Lykke til med det videre arbeidet, vi ser fram til å samarbeide med Ung Tiltakslyst videre. 

 

Ung Tiltakslyst-ambassadørene 

 

 

Dokumentasjon av suksesshistorier 

Vi har erfart at historier om søkere og deres erfaringer med Ung Tiltakslyst er viktig når Ung 

Tiltakslyst skal ”selges” i markedet. Slik dokumentasjon er også den viktigste delen av 

evalueringsarbeidet.  

 

Lornts Tønne var ansatt en periode våren 2008 for å blant annet jobbe med dokumentasjon av 

suksesshistorier. Dette var et samarbeid med infoavdelingen på fylkets hus. Arbeidet var i 

ledet av Marthe Hallem frem til hun gikk ut i fødselspermisjon i mai 2008.  

Dokumentasjonen er publisert på hjemmesidene, og målet er bokutgivelse i 2010.   

 

 

Skapte sin egen sommerjobb 

 

Hvem har ikke drømt om å gjøre hobbyen sin til sommerjobb? Tre driftige gutter fra 

Rørvik har gjort drømmen til virkelighet.  

 

 

På kaikanten er det bitende kald vind - kom mai, du skjønne milde. De tre unge 

entreprenørene kommer padlende i hver sin kajakk. Uanfektet av det kalde været, stilig 

antrukket i tidsriktige sportsklær, legger de til kai.  
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- Godt og varmt i dag, Vegard Walaunet åpner litt på den varme skjorta. Sammen med Mats 

Kvisterø og Martin Sandneseng utgjør han ungdomsbedriften Event Ytre Namdal. Alle er 

rimelig interessert i kajakkpadling og friluftsliv. En interesse de vil tjene penger på. 

Opprinnelig skoleprosjekt 

Det er tre entusiastiske gutter som forteller ivrig om seg selv og prosjektet sitt. I vakre og 

idylliske omgivelser, vil de gi de som besøker Ytre Namdal en helt særegen opplevelse.  

- Tilbudet vårt er viktig for distriktet, og gir turistnæringen her oppe flere strenger å spille på, 

forteller Vegard ivrig. 

Prosjektet ble startet i fjor høst, gjennom faget næringslivsøkonomi ved Ytre Namdal 

videregående skole. I starten var tanken å starte en turistkiosk med flere tilbud. Men etter 

rådføring med diverse instanser bestemte de seg for å konsentrere seg om guidede 

kajakkturer. Siden har de ikke sett seg tilbake. Nå har de til og med ansatt egen sekretær. 

 

Vant NM 

I slutten av april stakk de av med seier i kategorien beste kulturbedrift under NM for 

ungdomsbedrifter. Forretningsidéen deres går på å tilby guidede opplevelsespakker. Gutta tar 

med kundene til forskjellige plasser i Ytre Namdal med kajakk, hvor de forteller lokale 

historier og serverer lokal sjømat. 

- Vi er kjempefornøyde med å vinne prisen for beste kulturbedrift. Det viser at det vi driver 

med kan være liv laga. Samtidig er det en motivasjonsfaktor i seg sjøl, forteller Mats.  

- Etter prisutdelingen åpnet flere øyne for oss, så det var også bra markedsføringsmessig, 

legger Martin til. 

I tillegg ble de belønnet med prisen for tredje beste logo under samme NM. En logo som går 

igjen på alle klærne de bruker. 

 

I dag tilbyr de fire forskjellige pakketurer med blant annet kajakk, overnatting og mat. 

- Dette er alt fra korte turer som varer i få timer, til mer omfattende opplevelser med flere 

overnattinger. Prisene varierer fra 900 til 3000 kroner, forteller gutta. 

- Vårt første oppdrag var en tur med Ungt Entreprenørskap og Kvinner i ledelse. De hadde 

aldri prøvd kajakk tidligere og syntes det var steikartig, sier Mats.  

 

Gutta opplever stor interesse rundt prosjektet. De har blitt kontaktet av folk både i Sverige og 

Finland, og har sendt reklamemateriale på nederlandsk til Nederland. 

Håpet er at møtet med kystkulturen og den unike skjærgården, gjør opplevelsen i seg selv 

såpass heftig at folkesnakket hjelper dem med og nå nye kundegrupper. 

- Vi kan tilby turer i Nord-Europas beste, og kanskje vakreste padleområde. Som en 

tilleggsopplevelse kan man gå kulturstien, fortsetter Mats. 

Ung Tiltakslyst støttet gutta med 15.000 kroner til markedsføring og kursvirksomhet. Derfor 

er gutta nå gjennomkurset. De har vært på sikkerhets-, vertskaps-, GPS-, salgs-, og 

prissettingskurs. De planlegger også å delta på kokkekurs. 

- Vi tilbyr jo kundene våre lokal sjømat. Da vil jo beste være å kokkelere og imponere sjøl, 

avslutter gutta lurt. 
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Pris til ung Nord-Trønder 

 

 

Av:  Dag Øyvind Olsen/Newswire 

 

Snart triller ferdigkokte egg i porsjonspakninger inn i en rekke matbutikker, takket 

være en 22-årig matgründer fra Skogn. 

- Christer Brenne satser friskt for å produktutvikle egg for dagens og morgendagens 

spisevaner. Han tildeles prisen Gla' Egget 2008, sa direktør Åse Kringlebotn ved 

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt under prisutdelingen i Oslo tirsdag. 

Prisen består i et stipend på 25 000 kroner og en glasskulptur. Gla' Egget tildeles en person 

eller organisasjon som gjør noe ekstra for norske egg, og som samtidig er til nytte for andre. 

22-åringen fra Skogn kommer selv fra en stor eggegård, og for to år siden startet han bedriften 

''Mat på bordet'', som leverer sunne og komplette lunsjpakker til bedrifter fra Trondheim til 

Steinkjer. 

 

Rask fremdrift 

- Jeg hadde god tilgang på egg hjemmefra, så da var det naturlig at egg fikk en viktig plass i 

lunsjpakken. Jeg utviklet også en eggsalat som det kom mange positive tilbakemeldinger på, 

og dermed var jeg i gang. 

Brenne fikk i starten støtte fra Ung Tiltakslyst, som i begrunnelsen for å gi gründeren 20 000 

kroner, blant annet skrev "En seriøs etablerer med ambisjoner og potensial". 

De to siste årene har Brenne jobbet knallhardt, og potensialet har slått ut i full blomst. Han 

investerte raskt i en egen eggskrellemaskin som kan skrelle flere tusen ferdigkokte egg i 

timen. 

- Neste skritt var å utvikle pakker med ferdigkokte og skrellede egg i lake som jeg leverer til 

butikker, sier Christer Brenne. Nå samarbeider han med en grossist i Trondheim og forhandler 

om nasjonal distribusjon til de store matvarekjedene. Ny emballasje er under utvikling. 

- Christer har funnet en nisje som vi har stor tro å. Kokte egg er perfekt pålegg, det er 

næringsrikt og nesten alle liker det. I en i en travel hverdag er dette en god produktnyhet, sier 

Åse Kringlebotn. 
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Kalle-egg til barna 

I de nye pakningene selges fire ferdigkokte og skrellede egg i to små enheter. Da kan man 

åpne én av gangen, og den uåpnede pakningen holder seg i hele 50 dager. 

- Eggene ligger i en naturlig lake som ikke avgir smak. Både laken og koketiden er en 

forretningshemmelighet, forteller den unge og driftige forretningsmannen. 

Christer har store planer om å videreutvikle forretningskonseptet. For å appellere til barn har 

han laget en figur som heter Kalle 

- Kalle-Egg og hans familie bor i en toroms leilighet, og de drømmer om å få bli med i barnas 

matbokser. At egg er sunt pålegg for barn er det jo ingen tvil om. 

Christer Brenne er svært glad for å få prisen Gla' Egget. 

- Prisen er gull verdt for meg. Den er viktig for en ny bedrift, fordi den viser kundene våre at 

vi jobber ordentlig. Den er et kvalitetsstempel. I dag er det to ansatte i bedriften, men det kan 

raskt bli langt flere om matbutikkene landet rundt tar inn eggene fra Levanger. 

 

 

Flere historier i et eget dokument og på hjemmesiden til Ung Tiltakslyst.  
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VEDLEGG 
 

Søknader Ung Tiltakslyst 2008 

Prosjekter uten beløp er avslått 

 

Nr Prosjekt Beløp  

059/08 Seem Tekst 
v/ Johanna Seem 

20000,- 

058/08 Chand torsvik/Månelyst 
v/ Jørund Chand Torsvik 

10000,- 

057/08 Russerevy 
v/ Rakel Westrum-Rein 

0,- 

056/08 Fiolinen 
v/ Thea Borring Lande 

8000,- 

055/08 Utstillingsprosjekt 2009 
v/ Eirik Olsen 

1500,- 

054/08 Utstillingsprosjekt 2009 
v/ Mari Røkkum Berget 

1500,- 

053/08 Utstillingsprosjekt 2009 
v/ Mari Johnsen Frantzvåg 

1500,- 

052/08 Utstillingsprosjekt 2009 
v/ Hege Røkkum Berget 

1500,- 

051/08 PILOT "Sophia" 
v/ Ingvild  

3000,- 

050/08 Planmotak Trøndelag 
v/ Sindre Larsen 

5000,- 

049/08 Tut på Topp UB 
v/ Christina Johansen 

0,- 

048/08 Pernilles Paradis 
v/ Pernille Jensen Østerås 

15000,- 

047/08 Odd Arnes 
v/ Odd Arne Bjørgvik 

1500,- 

046/08 Fornes PC-hjelp 
v/ Tor Arne Fornes 

0,- 

045/08 NewEra Studios 
v/ Ronny Torsteinsen 

20000,- 

044/08 Viem IT-hjelp 
v/ Torbjørn Viem Ness 

5000,- 

043/08 Luneng Antikk og Brukt 5000,- 
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v/ Ole Martin Thorshaug Kristiansen 

042/08 Triola  
v/ Line Thorsen 

10000,- 

041/08 Rail 
v/ Ole Marius Bjugan 

15000,- 

040/08 UnitedParty 
v/ John Freddy Jakobsen 

5000,- 

039/08 Hjemmeside til laget vårt 
v/ Petter Hammer 

5000,- 

038/08 Ungt Blod 
v/ Jonas Svarvaa 

0,- 

037/08 BondeLANd 
v/ Bernt Erik Sandnes 

0,- 

036/08 Energibesparende hvitevarer 
v/ Lars erik rønning 

5000,- 

035/08 Beste ungdomsbedrift 2008! 
v/ Tor Inge Sandnes 

20000,- 

034/08 TOB 
v/ Bård Ole Thorsen 

0,- 

033/08 Ny og engel rail. 
v/ Ole Marius Bjugan 

5000,- 

032/08 Kaskada - Solo Slagverkkonsert 
v/ Anders Kristiansen 

3000,- 

031/08 Tranåsmartnan 
v/ Vidar Strøm Tingstad 

5000,- 

030/08 Arga Ankan 
v/ Karen Anna Solberg Sandholm 

0,- 

029/08 Rom i bevegelse 
v/ Aleksandra Sende 

10000,- 

028/08 Sønner av Norge 
v/ Håkon Haugnes Haugan 

0,- 

027/08 Hjemmeside 
v/ Anders Vinje 

10000,- 

026/08 Planlegging og gjennomføring av 
Nettverksdag på Innherred 2008 
v/ Geir F. Gotvassli 

5000,- 

025/08 Snopp Media 
v/ Gisle Grindvik 

12000,- 

024/08 Grønn omsorg, hestepensjonat og hundavl 
v/ Lene og Jon Leira 

0,- 
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023/08 Litj - Lars Consult 
v/ Stig Are Berg 

10000,- 

022/08 Markedsføringsprosjekt 
v/ Yngve Henriksen 

15000,- 

021/08 Vieskola underground 
v/ Ida Marie Vie 

1000,- 

020/08 Havdur 
v/ Michael Finnanger 

0,- 

019/08 Ridderrennet 
v/ Stian Aarstein Johnsen 

0,- 

018/08 Det flyttbare discotek 
v/ GudmundKalvik 

0,- 

017/08 Fresco Frisør 
v/ Anita Augdal 

10000,- 

016/08 Vømmølloppis 
v/ Helga Rognstad 

1000,- 

015/08 Blomsterdrøm da 
v/ Marthe Flægstad 

10000,- 

014/08 No Dawn 
v/ Paal Andre Sandnesmo 

0,- 

013/08 pilot prosjekt 
v/ Marwa Al-Awadi 

4000,- 

012/08 Vikna Health Center 
v/ Ida Andrea Nogva 

20000,- 

011/08 Fjellrev i Lierne - Kameraovervåking av 
fjellrevhi 
v/ Arne Otto Sandmo 

5000,- 

010/08 Et trøndersk filmprodukt 
v/ Hallvar Witzø¸ 

10000,- 

009/08 An10 Boyband 
v/ Pål Rees 

0,- 

008/08 Musikkskole 
v/ Silje Ølstørn 

3500,- 

007/08 www.dinturne.no 
v/ Stein Bjarne Wannebo 

0,- 

006/08 Råttistockfestivalen 
v/ Eli Ane Lervik 

5000,- 

005/08 Salsnes Kro / KYST Catering 
v/ Yngve Strøm Tingstad 
 

20000,- 
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004/08 Papirhjørnet 
v/ Lena Langfjord Jenssen 
 

10000,- 

003/08 Steinkjer Bilformidling 
v/ Tommy Derås 

0,- 

002/08 Event Ytre Namdal UB 
v/ Martin Sandneseng 

15000,- 

001/08 Ring1 Design 
v/ Magne G. Ringen 

0,- 
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Statistikk søknader 2008 

Forutsetninger og Begrensninger 

 

Denne oversikten er generert ut fra søknader Ung Tiltakslyst har mottatt i 2008. Det er 

registrert 59 søknader, inkludert en søknad (fra Lillehammer) som ikke faller utenfor vårt 

nedslagsfelt. Det har i tillegg vært søknader som er trukket før behandling. Det tas forebehold 

om feil og mangler både i grunnlagsdata og bearbeiding. Oversikten gir allikevel et bilde av 

den søkermassen Ung Tiltakslyst har i løpet av året.  

 

Det er viktig å være klar over at det reelle antall søkere er langt større enn 67 personer totalt. 

Svært mange av prosjektene involverer flere ungdommer både når det gjelder 

initiativ/søkeprosess og gjennomføring. Antall personer involvert i løpet av et år er derfor 

mange ganger større enn antall søknader. I oversikten har søker oppgitt både alder og kjønn. 

Her gjelder de samme begrensningene. Informasjonen viser hvem som er oppgitt som søker, 

men ikke den generelle alderssammensetningen i gruppa, heller ikke kjønnsbalansen i de 

enkelte prosjektene.  

 

I den kommunevise oversikten over antall søkere er søkers adresse brukt som grunnlag for 

kommuneregistreringen. Vi vet at det i noen prosjekter er involvert ungdom fra flere 

kommuner. For en del av søkerne vil de også ha eks. studieadresse utenfor vårt fylke. Det 

forutsettes imidlertid at en eventuell forretningsadresse er registrert i Nord-Trøndelag.  

 

Når det gjelder kategoriseringen (etablering, kultur, arrangement, annet) er det også viktig å 

være klar over at dette er søkers egen kategorisering, og at det kan være ulike vurderinger bak 

avgjørelsen. Eks. kan det være etableringer som også kan defineres som kulturprosjekt 

motsatt kan det være kulturprosjekt som andre ville definert under kategorien etablering. 

Registrering i Brønnøysundregisteret er ikke en forutsetning for å delta i kategorien 

”etablering”, men det vil i praksis ofte være en sammenheng. For søkere under 18 år vil det 

være vanskelig å foreta en registrering i Brønnøysundregisteret (unntak er student- eller 

ungdomsbedrift). Møteplasser er en kategori det ikke er mulig å registrere. Møteplasser er 

med i grunnlagsdata for flere år tilbake og behovet for å sammenligne utviklingen over flere 

år gjør at vi ikke kan slette denne som egen kategori. Søknader om støtte til møteplasser 

inngår nå i de andre kategoriene. 

  

Den statistiske oversikten gir med sine begrensninger et bilde av den totale søkermassen i 

løpet av året.   
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Statistikk og kommentarer 

 

 Søkere Innvilget 

Alle 59 42 

Jenter 22 18 

Gutter 37 24 

 

Tabell 1: Antall søkere og kjønnsbalanse 

 

 

Søknadenes fordeling

49 %

27 %

2 %

20 %

2 %

Etablering

Kultur

Møteplasser

Arrangement

Diverse

 

Fig 1: Antall søkere pr. kategori. 

 

Figur 1 viser prosjekter fordelt på de ulike kategoriene. Figuren er i forhold til søkte 

prosjekter.  

 

 

 
 

Fig 2: Fordeling innvilgede søknader.     Figur 3: Tildelte kroner i forhold til kategori  

Figur 2 er en oversikt over antall søknader i forhold til kategori som har fått innvilget støtte og 

figur 3 viser hvor stor andel av den totale potten som går til de ulike kategoriene.  
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Kommentarer: 

Omtrent halvparten av søknadene som er innvilget er i kategorien etableringer, de andre 

fordeler seg på kultur, aktiviteter/arrangement. Som tidligere ser vi en klar tendens til at de 

som søker om støtte til etablering innvilges forholdsvis mer penger enn andre søkere. Årsaken 

er at budsjettene er større og at behovet for økonomisk støtte i en etableringsfase enn andre 

aktiviteter.  

 

 

  

Fig 4: Fordeling på kategori; jenter Fig 5: Fordeling på kategori; gutter 

 

Figur 4 og 5 viser fordeling av søknader i forhold til kjønn og kategori. Figurene viser antall 

søkte, en lignende oversikt i forhold til innvilgede søknader gir noenlunde samme bilde.  

 

Kommentar: 

Figurene gir en tydelig indikasjon på at det har skjedd noe i forhold til jenter og etablering av 

egen næringsvirksomhet. Det er nå tydelig at vi har nådd fram i forhold til jenter i denne 

kategorien. Når vi i tillegg ser at størstedelen av de midlene som går til jenter er i kategiorien 

etableringen gir det et ekstra signal om at vi også må holde fokus på at Ung Tiltakslyst skal nå 

jenter som ønsker å drive fram prosjekter som ikke nødvendigvis dreier seg om etablering.  

 

 

 
 

Fig 6: Alderfordeling på søkere  
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Kommentarer: 

Figuren gir et bilde på søkergruppas fordeling i alder. Det er små forskjeller på søkte og 

innvilgede. Målgruppa for Ung Tiltakslyst er 13-26 år (30 år), og kategoriseringen er gjort i 

forhold til dette. Oversikten gir en tydelig indikasjon på at Ung Tiltakslyst i liten grad når den 

yngste aldersgruppa (ungdomsskolealder). Dette har vært tendensen de siste åra. Det har 

imidlertid vært en bevissthet strategi at tilbudet skal være tilgjengelig for alle men at 

ordningen i størst grad er tilpasset ungdom fra videregående skolealder. I og med at det har 

vært et sterkt fokus på at etablere som målgruppe er det også naturlig at en stor andel av 

søkere er over 19 år. Det er ingen store ulikheter mellom kjønnene.  

 

 

 
Fig 7: Kjønnsmessig fordeling av midler 

 

 

 

Fig 8: Kjønnsmessig fordeling av etablerertilskudd 

 

Kommentarer: 

Figurene gir et bilde på den kjønnsmessige fordelinga av midler. Jentene ligger et stykke bak 

når det gjelder tilskudd generelt, men vi er noe nærmere en jevn fordeling av midlene 

innenfor kategorien etablering. Dette er nok et resultat av fokus på jenter og etablering, men 

vi har fortsatt en jobb å gjøre.  
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Årsregnskap 
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Resultatrapport Entreprenørskapssamling 
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Resultatrapport Utviklingsarbeid 
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Balanse Ung Tiltakslyst 
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Oppsummert rapportering i henhold til årsplan 2007 - 2010 

 

I Nord-Trøndelag skal alt være mulig, uansett. Ung Tiltakslyst virkeliggjør ungdommers ideer 

og visjoner. 

 Vi gir økonomisk støtte og veiledning 

 Vi skaper næring, kultur, bosetting og livskvalitet 

 

Ung Tiltakslyst - et verktøy for ungdommelig skaperkraft! 

  

Rapporteringen bygger på en oversikt over satsingsområder og prosjekter som videreføres 

eller planlegges i perioden 2007 – 2010  

 

Satsingsområde/ 

prosjekt 

Ansvarlig/Samarbeid  

(hovedansvarlig/initiativtaker 

uthevet) 

Tidsperiode Kommentar 

Etablere Ung 

Tiltakslyst som en 

egen organisasjon 

Ung Tiltakslyst, NTFK, 

FMLA, NTBUR, 

Næringsliv 

2007 Ung Tiltakslyst er lagt inn under 

NTFK og RUA. 

NTBUR har fortsatt eierskap i Ung 

Tiltakslyst 

Ung Tiltakslyst en 

nasjonal 

organisasjon styrt 

fra Nord-

Trøndelag 

Ung Tiltakslyst, NTFK, 

FMLA, NTBUR, 

Næringsliv, departement 

2007-2010 Søknad til KRD ble avslått. 

Arbeidet bør gjenopptas i 2009.  

Prosjektstøtte  Ung Tiltakslyst 

Lokalt tiltaksapparat 

Pilotsamarbeid med eks. 

kompetansemiljø innen 

kultur/musikk 

2007-2010 Det er gitt økonomisk støtte og 

veiledning til prosjekter og 

unge etablerere. Oppfølging og 

møter med førstelinjetjeneste. 

HUZE entreprenørskap er blitt 

Ung Tiltakslyst Steinkjer. Færre 

søknader enn tidligere, men 

flere ”seriøse”. For første gang 

deles det nå ut mer penger til 

jenter og antall jenter som har 

fått støtte til å etablere egen 

virksomhet er i flertall. 

Innovasjon Norge finansierer 

prosjektstøtte sammen med 

Fylkesmannens 

Landbruksavdeling.  
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Gjennomføre 

entreprenør-

samling 

Ung Tiltakslyst, NTFK, 

Innovasjon Norge, 

kommunene, Næringsliv 

Førte helg i 

november 

2007: 

Steinkjer 

2008: Verdal 

 

Gjennomført i Verdal 1. helga i 

november. Deltakere pluss 

sekretariat, arrangører, 

nettredakjon og andre gode 

hjelpere (til sammen over 90 

personer). Svært god 

tilbakemelding, og et sterkt 

ønske om at satsingen 

videreføres.  

Flere kvinnelige 

søknader i Ung 

Tiltakslyst 

Ung Tiltakslyst 

Lokalt og regionalt 

tiltaksapparat 

2007 Jenteandelen av søkere utgjør 

godt under 50 %  Ung 

Tiltakslyst har i 2008 ikke nådd 

målsetting om en jevn 

kjønnsfordeling. 

Ny profil Ung Tiltakslyst, NTFK, 

NTBUR, WOW-

medialab, 

nettredaksjoner i vg. 

skoler 

2007 Arbeidet ble ferdigstilt til 

årsmøtet 2008. Samarbeid med 

NTBUR om profilutvikling og 

hjemmesideløsning. 

Ung Tiltakslyst 

som regional 

utviklingsaktør 

 2007-2010 Aktiv deltakelse på 

Ungdomskonferanse og andre 

”oppdrag” i kontorfellesskapet. 

Har vært en bidragsyter i 

fylkeskommunen sitt arbeid i 

spørsmål som angår ungdom, 

næring og bosetting.  

Aktiv i Ung 

Kulturfellesskapet  

Ung Kultur og 

samarbeidspartnere 

innenfor aktuelle tema, 

eks. kommunene, KS, 

frivillige organisasjoner, 

NTFK, Fylkesmannen 

2007-2010 Deltatt i forberedelse, 

gjennomføring og oppfølging 

av ungdomskonferanse 

Har hatt en svært aktiv rolle i 

arbeidet med å følge opp 

satsing mot at ungdom skaffer 

seg internasjonal erfaring og 

kompetanse. UT har bidratt 

med nettverk og råd til 

Toleranse Nord-Trøndelag. Og 

har vært en generelt aktiv 

partner i kontorfellesskapet 

Pådriver for å 

videreutvikle 

ungdomsinkubator

tilbudet 

Ung Tiltakslyst, 

kommunene, NTFK, 

Innovasjon Norge 

2007-2010 Ung Tiltakslyst har 

representanter i styringsgruppa 

for ungdomsinkubatoren på 

Verdal og i Namsos. Har vært 
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en samtalepartner i arbeidet 

med å etablere en 

undomsinkubatorordning i 

Grong (samarbeid med 

namdalshagen) 

UT pris/Señor 

Lyng Pris 

Ung Tiltakslyst, Señor 

Lyng Pris, Trøndelags 

Europakontor i Brussel 

2008 Ikke utdelt i 2008 

Sommer-

gründerskolen 

Ung Tiltakslyst, 

NTFK/videregående 

opplæring, kommunene, 

(mulig: 

Ungdomssenteret i 

Steinkjer, Tindved 

Kulturhage) 

2007 En ny type sommerprosjekt ble 

gjennomført i 2008. Arbeidet 

bør evalueres og vurderes nøye 

før eventuell ny gjennomføring.  

Utvikle en ordning 

for ungdom 

knyttet til 

kulturbasert 

næringsutvikling 

Ung Tiltakslyst, Rock 

City, Midt-Norsk 

Filmsenter, Ungkubator/ 

Kulturinkubator, 

Innovasjon Norge, 

NTFK 

2007-2010 Dialog med Rock City, 

Bandkonsulenten. Arbeidet 

videreføres i 2009. Samarbeid 

med filmbussen sommeren 

2008. 

Utvikle en 

mentorordning for 

unge etablerere 

Innovasjon Norge, Ung 

Tiltakslyst, kommunene, 

Ungkubator, 

Gründercoach 

2007-2010 Kun jobbet med på lokalt nivå 

gjennom Ung Tiltakslyst 

Steinkjer. 

Ung Tiltakslyst 

ambassadører 

Ung Tiltakslyst, 

næringsliv, ungdom 

2007-2010 Gjennomført arbeid med å 

kartlegge aktuelle 

ambassadører. Skal videre 

formaliseres i 2009 

Realisering av mål 

og visjoner 

SAMARBEID 2007-2010 Kontinuerlig arbeid 

Dokumentasjon av 

suksesshistorier 

ungdom 2007-2010 Har samarbeidet med 

infoavdelingen i NTFK om 

dokumentasjon av historier. 

Arbeidet videreføres.  

Stor nasjonal 

happening 

Ung Tiltakslyst, 

næringsliv, departement  

2010 2010 

 

 


