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Rammebetingelser 

Overordnet perspektiv og målsettinger 

Ung Tiltakslyst er med og virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner og er et verktøy 

for ungdommelig skaperkraft. 

 

Vi jobber for: 

 å sette ungdom i kontakt med næringsliv og støtteapparat i kommunene 

 å ta vare på kreative, energiske og skapende ungdommer 

 å gi unge mulighet til å gjennomføre sine ideer 

 å skape utvikling for en bedre fremtid i Nord-Trøndelag 

 Vi bidrar til å skape næring, kultur, bolyst og livskvalitet 

 

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

ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Alt arbeidet bygger på 

Fylkesrådets politiske plattform og Ungdomspolitisk plattform 2012 – 2015.  

 

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 og 

utfordringer i det videre arbeidet.  

 

Eierskap og finansiering 

Eierskapet til Ung Tiltakslyst utgjør Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK), 

Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) og Nord-Trøndelag Barne- og 

Ungdomsråd (NTBUR). NTFK finansierer driften av Ung Tiltakslyst mens FMLA og 

Innovasjon Norge finansierer prosjektstøtten. I tillegg er sistnevnte også er 

medfinansiør av den årlige Entreprenørskapssamlingen. Fylkeskommunens 

småtterifond er en del av fondet til Ung Tiltakslyst.  
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Organisering og daglig ledelse 

Ung Tiltakslyst er organisert med en styringsgruppe bestående av tre voksne og fem 

ungdommer. Ole Martin Thorshaug-Kristiansen har i 2014 vært styreleder. 

Ungdommene i styringsgruppa er de viktigste premissgiverne for både utvikling og 

drift, og har blant annet hovedansvar for behandling av søknader. Daglig leder er 

ansatt hos avdeling for regional utvikling ved NTFK.  

 

Styringsgruppa har i 2014 bestått av følgende personer/instanser: 

Ole Martin Thorshaug-Kristiansen  

(styreleder): Student  

Trine Hustad:                              Selvstendig næringsdrivende   
Martin Munkeby:                           Selvstendig næringsdrivende 
Sigrid S. Elverum:            Ungdomsrepresentant for NTBUR 
Andrea Nogva:                              Selvstendig næringsdrivende 
Line Nordkvelle:                           Daglig leder i NTBUR 
Jorunn Braseth:                            Nord-Trøndelag Fylkeskommune,  

Regional Utviklingsavdeling 
Siri I. Bruem:                                Fylkesmannens Landbruksavdeling 
 

Birgitte Skjørholm Dillan har i 2014 vært fast ansatt som daglig leder i 100 % stilling.  

 

 

 
Bilde 1: Styreleder Ole Martin Thorshaug-Kristiansen 
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Utvikling av Ung Tiltakslyst  

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. Gjennom Kom UT prosjektet som ble avsluttet i 2014 satte vi 

ekstra fokus på kommunenes ansvar for å veilede ungdomsgruppen lokalt, og øke 

deres kompetanse på dette området, samt å involvere lokale ungdomsråd i arbeidet 

med søknadsbehandling. 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.     

 

Økonomi 

Kostnader/utgifter for Ung Tiltakslyst i 2014, inkludert innvilgede tilskudd som ikke er 

utbetalt, er totalt på kr 1 227 990,24. Dette fordeler seg slik på de ulike 

prosjektpostene: 

 

Prosjektposter: Utgifter 2014 

Drift kr 754 978,04   
Entreprenørskapssamling Kr 121 512,20     
Prosjektstøtte kr 351 500,00   
  
Sum kr 1 227 990,24 

 

 

 

Komplett regnskap for 2014 ligger som vedlegg.  
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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. 
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Søknadene blir vurdert ut i fra 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. 

Status - Resultater 

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, og svar og vedtak sendes ut i etterkant av 

behandling. I 2014 har Ung Tiltakslyst behandlet 64 søknader. Dette er en klar 

nedgang fra 2013 som var et rekordår med 87 innsendte 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. Totalt antall innvilgede søknader er 42 i 2014, noe som er omtrent på 

linje med tidligere år, med unntak av 2013. (se figur 1) 

 

I tillegg til den økonomiske støtten gis det råd/veiledning 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 fortsetter i 2015.  

 
Figur 1: Antall søknader totalt og antall innvilgede søknader fordelt på år  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antall søknader 58 73 55 71 68 87 64

Antall innvilgede 42 46 45 46 46 56 42
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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, kultur og arrangement har 

omtrent like stor mengde søknader. Dette er en endring fra 2013 hvor 46 % av alle 

søknadene omhandlet etablering. Vi ser en jevn fordeling av tilskuddsmidlene mellom 

de tre kategoriene som dominerer.   

 

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.  

 

 
Figur 2: Fordeling av søknadene på de ulike kategoriene 

 

Fylkeskommunens småtterifond ble lagt inn under Ung Tiltakslyst fra 2009. Dette har 

gitt oss mulighet til i større grad å gi støtte til kulturprosjekter og arrangementer.  

Resultatet fra 2014 viser at til sammen 64 % av den totale tilskuddspotten har gått til 

kulturprosjekter og arrangementer. Dette er en økning fra tidligere år. Mange av 

kulturprosjektene kan være potensielle kulturnæringsaktører i fremtiden.  
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Figur 3: Fordeling av tilskuddsmidlene på de ulike kategoriene 

 

Som vedlegg i årsrapporten finnes en fullstendig oversikt over innvilgede søknader 

for 2014.  

 

Kjønnsbalanse 
 

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 har det blitt 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 i 2014 er kjønnsbalansen dårligere enn noen gang. Vi har en jobb å 

gjøre på dette området og fokus på kjønnsbalansen bør opprettholdes.    

 

 
Figur 4: Antall søknader i 2014 fordelt på kjønn 
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I søkermassen representerer jentene i år 28 % av søkerne. Når det gjelder innvilgede 

søknader utgjør jenteandelen 29 %, og 32 % av midlene i 2014 er innvilget jenter.  

 

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

de samme uavhengig av kjønn.  

 

 

 
Figur 5: Antall innvilgede søknader i 2014 fordelt på kjønn 
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Geografisk fordeling 
14 av fylkets 23 kommuner er representert i oversikten over søkere. Dette er en 

kommune mer enn i 2013, men fortsatt for dårlig. 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. Levanger og Steinkjer er de største kommunene i 2014 med tanke på 

antall søknader, men Inderøy ligger også godt an i likhet med 2013. Steinkjer er også 

den kommunen med flest innvilgede søknader og størst tildeling av tilskudd i kr. I 

tillegg er det kommunene Levanger, Inderøy og Verdal som skiller seg ut. Tatt i 

betraktning at dette er de kommunene i fylket som har vært med i Kom UT prosjektet 

er ikke dette overraskende. Det er ikke et mål med færre søkere fra disse 

kommunene, men flere søkere fra de andre kommunene! 

 

 

 

 
Figur 6: Søknadsfordelingen mellom kommunene  
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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.  

Under Entreprenørskapssamlingen i 2012 ble det gjennomført en prosess hvor 

ungdommene gav innspill til næringsarbeidene i fylket. Tilbakemeldingene var 

entydige – førstelinjetjenesten burde bli mere synlig for ungdomsgruppen. Dette 

innspillet ble tatt på alvor av Nord Trøndelag forum for næringsutvikling og er fulgt 

opp gjennom året i tett dialog med Ung Tiltakslyst. Et av resultatene er at 

www.ungint.no har opprettet egen informasjon om førstelinjetjenesten i kommunene. 

Ungdommene har oppfordret alle næringsarbeider til å delta på 

ungdomsarrangement i sin kommune, og være bevist på å være synlig.   

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 – kommuner og Kom UT prosjekt 

Vår målsetting er at flest mulig av søkerne skal få veiledning og oppfølging i egen 

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

næringsapparat og veiledningsapparat for ungdom. Derfor jobber vi aktivt for å styrke 

”ungdomskompetansen” i førstelinjetjenesten. I 2012 og 2013 ble det gjennomført et 

prosjekt (Kom UT) i 5 kommuner. 

Intern evaluering av prosjektet ble 

gjennomført i 2014.  

 

Hensikten med prosjektet er å øke 

kunnskapen og bruken av virkemidlet 

Ung Tiltakslyst, samt andre 

eksisterende virkemidler og involvere 

lokale ungdommer i arbeidet med 

blant annet søknadsbehandling, og 

gjennom dette arbeidet oppnå et økt 

ungdomsengasjement.  

 

I prosjektet fikk ungdomsrådene 

opplæring i søknadsbehandling for 

søknader som kom inn til Ung Tiltakslyst og det lokale veiledningsapparatet og 

http://www.ungint.no/
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næringsapparater fikk kurs og opplæring i relevante temaer. Hensikten med 

prosjektet var å øke kunnskapen og bruken av virkemidlet Ung Tiltakslyst, samt 

andre eksisterende virkemidler og involvere lokale ungdommer i arbeidet med blant 

annet søknadsbehandling. Statistikken viser at bruken av virkemidlet Ung Tiltakslyst 

har økt i perioden. Det har vært en klar økning i antall søknader og antall innvilgede 

prosjekter, og det er også innvilget flere kr i prosjektperioden enn tidligere år. For den 

enkelte kommune varierer det noe gjennom prosjektet, men alle kommuner har økt 

sin søknadsmengde til Ung Tiltakslyst i perioden og fått innvilget flere søknader enn 

tidligere. Dette viser at arbeidet med å involvere ungdomsrådene og bevisstgjøre de 

som jobber med ungdommene i kommunen har en effekt på aktiviteten. Endring i 

bruk av andre støtteordninger er vanskelig å finne statistikk på, da det ikke 

registreres på kommunenivå.  

 

Gjennom prosjektet så vi at kommunene som var involvert tok en større del av kaka 

også når det gjaldt antall kr tildelt. I 2013 fikk disse 5 kommunene 82 % av alle 

tilskuddsmidlene. Det er ønskelig at dette fremover blir jevnere fordelt mellom 

kommunene, men store kommuner vil alltid ha et større potensiale i antall prosjekter.  

 

Vi ser også at antall søknader, antall innvilgede og antall kr tildelt i de aktuelle 

kommunene har gått ned etter at prosjektet har blitt avsluttet og kontakten med de 

lokale ungdomsrådene ikke er like tett.  

 

 
Figur 7: Fordeling av søknader fra prosjektkommunene 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Levanger 9 5 8 6 7 16 13

Steinkjer 15 20 16 13 14 19 13

Verdal 7 11 8 12 16 12 9

Inderøy 2 6 2 8 5 19 10

Leksvik 1 0 0 0 4 1 1

Totalt 58 73 55 71 68 87 64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
n

ta
ll

Søknader 2008 - 2014



 

15 

 

 

 
Figur 8: Innvilgede søknader for prosjektkommunene 

 
 
 
 

 
Figur 9: Prosjektkommunenes samlede andel i % 

 
Tilbakemeldingene fra kommunene er meget positive. Ungdomsrådene har ved flere 

anledninger etterlyst konkrete arbeidsoppgaver som de raskt ser resultatene av, og 

de som jobber relatert til ungdommer etterlyser nettverk, møteplasser og 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Levanger 6 3 6 4 5 11 7

Steinkjer 10 14 12 11 9 11 10

Verdal 6 8 8 8 15 11 7

Inderøy 1 4 2 7 2 14 4

Leksvik 1 0 0 0 4 1 1

Totalt 42 46 45 46 46 56 42
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kompetanseheving. Gjennom prosjektet har ungdomsrådene fått ansvar for 

behandling av søknader, noe de har oppfattet som meningsfylt og interessant.  

 

Erfaringene fra Ung Tiltakslyst sin side er at gjennom å involvere ungdomsrådene i 

kommunene når man ut til flere ungdommer med informasjon på en effektiv måte. Vi 

ser også at engasjementet i kommunene har økt gjennom arbeidet. På en annen 

side er dette noe mer tidkrevende enn å behandle alle søknadene på fylkesnivå. Det 

går med en del ekstra administrative timer til å koordinere søknadsbehandlingen med 

kommunene, samt at man må påregne jevnlig opplæring da medlemmene i 

ungdomsrådene ofte skiftes ut. Behandlingstiden har økt, noe som er negativt for 

søker, som ønsker å komme i gang med sitt prosjekt. Det må gjøres en helhetlig 

vurdering om modellen skal videreføres.  

 

Entreprenørskapssamling 

Årets entreprenørskapsamling ble arrangert sammen 

med prosjektet «Kompetanseløft trøndersk landbruk» 

14. – 15. november på Inderøy. Totalt 42 personer 

fordelt på arrangører og deltakere var da samlet til 

lunsj til lunsj samling med faglig påfyll, inspirasjon, 

god mat, nettverksbygging og workshop. Samlingen 

ble finansiert av midler fra Innovasjon Norge, 

Kompetanseløft trøndersk landbruk, Ungdomsfondet i 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune.  
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Program  
14. November 
11:00 –  Velkommen ved prosjektleder Kompetanseløft Trøndersk Landbruk,  

Anne Grete Rostad 

11.15 –  Tilleggsnæringenes betydning for verdiskapingen i trøndersk landbruk 

12:00 –  Lunsj 

13:00 –  Fortellinga om Grindal Ysteri  

13:40 –  Det søte liv på Bjørka 

14:20 –  Merkevarebygging og strategisk bruk av design 

15:30 –  Workshop - mulighetskartlegging og ideutvikling for tilleggsnæring i 

landbruket 

17:30 –  Vi gjør oss klar til middag 

18:15 –  Avreise til Husfrua 

18:30 –  Orientering om Husfrua og middag 

 
15. november 
07:30 – Frokost 

08:30 –  God morgen og workshop fortsetter 

11.00 -  Lunsj 

11:30 –  Alpakka - kameldyret med muligheter i Trøndelag 

12:00 -  Oppsummering av prosess avslutning ved styreleder i Ung Tiltakslyst,  

Ole Martin T. Kristiansen 
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Ung Tiltakslyst som regional utviklingsaktør 

 

Ung Tiltakslyst skal være en aktiv samfunnsaktør 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 2014. 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.  

 

Landbruk 
Det er i 2014 satt et ekstra fokus på å motivere ungdommer til å gjennomføre egne 

landbruksrelaterte prosjekter. Som et ledd i dette arbeidet ble det utarbeidet to nye 

plakater med spesielt fokus på landbruk. Det har også vært tett dialog mellom Ung 

Tiltakslyst og Mære landbruksskole, og Ung tiltakslyst har bidratt i deres arbeid med 

ungdomsbedrifter gjennom deltakelse på arrangement og veiledning av 

enkeltbedrifter. Det er også opprettet en dialog opp i mot Kompetanseløft Landbruk, 

og Ung Tiltakslyst har fått plass i deres informasjonsfolder om ulike tiltak og 

støtteordninger.  

 

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. Ung 

Tiltakslyst har også bidratt aktivt i arbeidet med å rekruttere deltakere til Innovasjon 

Norges program Alkymisten Styreleder deltok som jurymedlem under fylkesmessen 

for ungdomsbedrifter på Magneten i mars og daglig leder som paneldeltaker under 

gründercamp på Mære Landbruksskole. 
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Señor-Lyng pris 
Styreleder i Ung Tiltakslyst har sittet 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 tildelt Ivar Sandneseng.    

 

Ferieentreprenører 
Ung Tiltakslyst gjennomførte sammen med ungdomsrådet og næringskonsulenten på 

Frosta samling for ungdommer med mål om å skape seg en egen sommerjobb. Det 

ble skapt mange ideer på samlingen, og næringskonsulenten hadde ansvar for 

videre hjelp og oppfølging av ideene.   
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Aktiv i Ung i Nord-Trøndelag 

Ung Tiltakslyst skal  

- delta og bidra på den årlige ungdomskonferanse 

- bidra til at ungdom skaffer seg erfaring og kompetanse 

- bidra inn i felles møter med politikere og samarbeidspartnere 

Ung i NT – ”arbeidsfellesskapet” 
Ung Tiltakslyst har vært en aktiv partner i arbeidsfellesskapet gjennom 2014. 

Arbeidsfellesskapet har en felles målsetting om å arbeide for reell medbestemmelse 

for barn og unge i Nord-Trøndelag. 

 

I tillegg til flere enkeltstående fellesprosjekter arbeider 

partene i arbeidsfellesskapet for at 

ungdomsperspektivet ivaretas i planer/utredninger og i 

regionale utviklingsprosjekter. Arbeidsfellesskapet 

bidrar ulikt i de forskjellige oppgavene.  

 

Arbeidsfellesskapets styrke er kompetanseutveksling, 

nettverk og ”bytting av tjenester”, noe som gjør det 

mulig å gjennomføre prosjekter og satsinger innenfor 

forholdsvis små rammer.  

Arbeidsfellesskapet har i 2014 vært i endring både 

med tanke på utskiftinger av personell og endring i 

organisering av ungdomssatsingen. Teamet har 

bidratt med kunnskap og innspill til den nye 

organiseringen av ungdomsmedvirkning på fylket.  

 

Felles samlinger 
Ung I NT har i 2014 hatt 1 felles samling med fokus på utvikling av fellesskapet og 

tiltakene, faglig påfyll og strategiplanlegging.  

 

Ungdomskonferansen 
For 12. gang ble Ungdomskonferansen gjennomført, og i år på Stiklestad. Ung 

Tiltakslyst deltok i forberedelser og gjennomføring av konferansen, samt bidro i 

planleggingen og gjennomføringen av de kreative prosessene innenfor temaet 

medvirkning.  

Temating 
Fylkets ordførere og to ungdommer fra hver kommune ble invitert til Fylkestingets 

Temating 5.desember i Steinkjer. Årets tema var kommunereform. Bakgrunnen for 

temaet er at dette har vært på dagsorden i flere sammenhenger og kom opp som et 
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eget tema under Ungdomskonferansen. UT bidro inn i mot arbeidsgruppa under 

planleggingen.  

 

UKM 
Ung Tiltakslyst var i 2014 med som leder under landsfestivalen for UKM i Trondheim. 

Målet var å komme i tettere dialog med ungdommene som var Nord-Trøndelags 

representanter og bidrag i festivalen, og sikre at denne målgruppen fikk en bedre 

kjennskap til tiltaket Ung Tiltakslyst. 

 

Ungdomsrådssamling 
Sammen med NTBUR ble det i januar arrangert ungdomsrådssamling for alle 

kommunale ungdomsråd i fylket samt veilederne for ungdomsrådene. Ung Tiltakslyst 

bidro på samlingen med prosesskjøring med mål om å få innspill til utviklingen av 

ungdomssatsingen.  

 

Årsmøte NTBUR 
Ung Tiltakslyst har bidratt som resurs under årsmøtet til NTBUR. Styreleder 

orienterte i tillegg om Ung Tiltakslyst sin aktivitet gjennom det året og resultatene. 

Styret til Ung Tiltakslyst blir valgt på NTBURS årsmøte.   
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Innvilgede søknader 2014 
Navn  Kommune Prosjektnavn 

Trude Vandvik Verdal gøts ! 

Kristoffer Skei Steinkjer Gir aldri opp 

Marco Alberto Holtan Verdal Plateutgivelse "Tar det i mårrå" 

Erlend Haugen Vikhagen Levanger Glasnost 2015 

Hanne Eriksen Namsos Seminar og konsert med artisten Samsaya i et EU-
samarbeid 

Kim Jørgen Lillebo Inderøy Infokort 

Bjørn Marius Hegge Stjørdal Adventsdrøm 

Christian Bechmann Levanger Scene Backdrop 

Renate Nordtug Engan Steinkjer Etablering av REN Interiørdesign 

Karstein Grønnesby Steinkjer Konsertvirksomhet for Duality 

Didrik Nonstad Steinkjer Diddaboy Musikkvideo 

Susanne Astrid Andreassen Levanger Studio innspilling. 

Håkon Ricardo Storstadmo Verdal EP innspilling 

Stian Ferstad Inderøy PI-dag 

Olve Lyngstad Skjerve  vendetta 

Nikolai Ødegaard Levanger transport av avleggere og salg 

Simen Mathiassen Levanger Red Mountains - Album 1 

Robin Kruksve Leksvik Solstudio Leksvik 

Trine Hustad Steinkjer Markedsføring 

Maria Granås Jensen Steinkjer Metall i kirka - NO DAWN og Multimedieteknologi 

Thea Ericson Aarnes Steinkjer Sommerkurs i dans 

Marcus Antonio Bomann Velasquez Steinkjer Tech Norway 

Daniel Folssum Snåsa Aktivitetshelg Finsås 

Tomas Grande Levanger Grendel 

Simen Bjørsvik Flatanger Vik aktivitetspark 

Espen Thiedemann Inderøy Utleie av gravemaskin 

Hanne Aune Grong Barne CD 

Mads Fallet  CD-innspilling 

Martine Lein Skrove Verdal Kreativ workshop 

Tom-Håkon Fjeldheim Levanger Tatovering studio Levanger 

Sverre Sunde Namsos Kurs i musikkproduksjon 

Anne Mette Leite Fosnes Innspilling av album 

Joachim Waade Nessemo Verdal Den lavmælte minoritet 

Jonas Kjesbu Steinkjer penger til produktutvikling 

Alexander Andreassen Verdal Innspilling av EP til bandet Next Dice. 

Aksel Waade Verdal Cuba plateinnspilling 

Patrick Ånonli Snåsa Rusfritt 

Marthe 
Amanda 

Vannebo Overhalla Fotodokumentar om Ida Jenshus 

Rune Moen Levanger DataParty Levanger Ungdomshus 

Amanda Westrum van Til Steinkjer Adventure Forge 

Mikael Smines Namsos Innspilling av single 

Sverre-Ottar Nordahl Vikna Teaterstykket DAG 
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Årsregnskap 2014 
 

Konto Tekst Regnskap Budsjett Rest 

10100 Fastlønn 499067,66 509600 10532,34 

10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5400 5400 0 

10803 Ledergodtgjøring folkevalgte 6000 10000 4000 

10804 Møtegodtgjørelse ombud 350 0 -350 

10901 Gruppelivsforsikring arbeidstaker 680 0 -680 

10902 Ulykkesforsikring arbeidstaker 240 0 -240 

10904 Andel arbeidsgiver pensjon KLP 85905,24 91000 5094,76 

10990 Arbeidsgiveravgift 84267,65 86000 1732,35 

11001 Kontorrekvisita 0 10000 10000 

11152 Servering v/møter, etc 7451,69 0 -7451,69 

11155 Internordre servering kantina 1233 0 -1233 

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2710 41000 38290 

11202 Hotell, diett etter regning osv 1745 0 -1745 

11402 Informasjon og markedsføring 25775,2 45000 19224,8 

11403 Representasjon 948 0 -948 

11600 
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er 
oppgavepliktige 

9342 33000 23658 

11601 
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv 
folkevalgte/ombud 

3252,75 15000 11747,25 

11706 Møte/reiseutgifter - transport 12994,9 0 -12994,9 

11855 Yrkesskadeforsikring 253,5 0 -253,5 

11954 OU-trekk 445,5 0 -445,5 

12004 It-/mediautstyr 301 0 -301 

12200 Leie av driftsmidler 3000 0 -3000 

12401 Driftsavtale datatjenester 5684,95 13000 7315,05 

DU DRIFTSUTGIFTER 757048,04 859000 101951,96 

7901 Barne og ungdomsarbeid 757048 859000 101952 

    757048 859000 101952 

16900 Fordelte utgifter/internt salg -100000 -100000 0 

17003 Øremerkede tilskudd -340000 -310000 30000 

DI DRIFTSINNTEKTER -440000 -410000 30000 

14700 Overføring til andre (private) 351500 425000 73500 

DU DRIFTSUTGIFTER 351500 425000 73500 

15500 Avsetninger til bundne fond 88500 0 -88500 

IFU INTERNE FINANSUTGIFTER 88500 0 -88500 

7901 Barne og ungdomsarbeid 0 15000 15000 

270910 Ung Tiltakslyst - prosjektstøtte 0 15000 15000 
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16203 Egenandel (dekning materialer, avg.fritt) -10000 0 10000 

17000 Refusjon fra staten 0 -106000 -106000 

17003 Øremerkede tilskudd -59000 0 59000 

17300 Refusjon fra andre fylkeskommuner -15000 0 15000 

17500 Refusjon fra kommuner 0 -33000 -33000 

DI DRIFTSINNTEKTER -84000 -139000 -55000 

11152 Servering v/møter, etc 17290 0 -17290 

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 93,6 238000 237906,4 

11202 Hotell, diett etter regning osv 51392 0 -51392 

11403 Representasjon 920 0 -920 

11706 Møte/reiseutgifter - transport 1400 0 -1400 

12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 50416,6 81000 30583,4 

DU DRIFTSUTGIFTER 121512,2 319000 197487,8 

7901 Barne og ungdomsarbeid 37512,2 180000 142488 

270911 Ung Tiltakslyst - Entrepenørskapssamling 37512,2 180000 142488 

    
794909 1054000 259091 
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