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1. Innledning 

 

1.1 Hovedmål 

 

 

Snåsningene skal bli flere og gladere 
 

 

Delmål: 

 

 Omdømmebygging med en tydelig posisjon 

 

 Økt boligbygging 

 

 Næringsutvikling med fokus på reiselivsutvikling 

 

 

 Økt attraktivitet 

 

Målgrupper: 

 Bygdefolket i Snåsa  

 

 Næringsliv, ungdom, lag & organisasjoner og den samiske befolkningen 

 

 Tilflyttere i alle aldersgrupper generelt, men med spesielt fokus på kvinner 

i produktiv alder. 

 

1.2  Bakgrunn for søknaden: 

 

En videre satsning etter prosjektet Nyskapning i Snåsa – hvor man kartla og 

dannet grunnlaget for å søke om bolystprosjektet GNEST. Et av hovedmålene 

i prosjektet er at GNEST skal iverksette aktiviteter og prosesser for å styrke 

bolyst, livskvalitet og oppvekstmiljø i Snåsa. I henhold til prosjektplanen for 

NYSS har GNEST bl.a. som et mål i å bidra til netto tilflytting for å snu 

befolkningsutviklingen. Fokus på regionens og Snåsas omdømme settes i 

fokus og økt attraktivitet for Snåsa er målet.  

 

 



 

1.3  Organisering: 

 

Prosjekteier:   Snåsa kommune ved kommunestyret 

Oppdragsgiver:  Snåsa kommune ved formannskapet 

Prosjektansvarlig: Kristin Landsem / Hallvard Sandnes 

Prosjektleder:  Ann Lynum 

 

Styringsgruppeleder: Vigdis Hjulstad Belbo 

 

Styringsgruppe: Vigdis Hjulstad Belbo – Ordfører Snåsa Kommune 

    Kristin Landsem    - Næringssjef Snåsa Kommune 11/12  

    Hallvard Sandnes    - Næringssjef Snåsa Kommune 13/14 

    Bård Landsem     - Representant Næringslivet 

    Liv Gåsmo     - Representant RAUS 

    Jorunn Braseth    - Nord – Trøndelag Fylkeskommune 

    Lars Ketil Aasland    - Representant ungdom/tilflyttere 

    Halvard Engstrøm    - Vara administrasjon  

 

Innleid prosessledelse:   Tibe PR v/ Harald Espeland 

Innleid markedsundersøkelse:  Trøndelag Forskning og Utvikling 

Markedsføring/profilering:   Mast Reklame & Lindseth Reklame 

Omdømmeskolen: Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen, Monica Lundheim & 

Ann Lynum 

 

 

 



Omdømmegruppa:  Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen, Monica Lundheim, 

Kristin Østgård & Ann Lynum 

    

 

Arbeidsgrupper:   

Skole/Barnehager: Monica Lundheim, Åge Eriksen, Beate Ålmo, Susanna 

Walkeapää, Liv Ella Omli og Sigrid Marie Berg. 

 

Ungdom: Liv Gåsmo, Martine Kjenstad, Bjørn Næss, Anne Rita Riseth, Magnus 

Lyngås og Kristian Kjenstad. 

 

Samisk; Vigdis Hjulstad Belbo, Ellinor Jåma, Liisa Jåma, Birgitta Fossum, Mathias 

Jåma og Heidi Rohde 

 

Innflytter: Gro Nilsen, Ingunn Småli, Beate Bergsmo, Helmer Belbo, Åse 

Sandberg, Eivin Brøndbo og Siv Eggen 

 

Næringsliv: Bård Landsem, Arnt Einar Bardal, Bodil Urstad, Per Gunnar Hjelde, 

Kåre Hellem og Hilde Østvik 

 

Lag & organisasjoner: Kristin Østgård, Ingunn Bruvoll, Møyfrid Skavlan, Ola 

Kristian Johannesen og Helle Bergli   



2. Omdømmebygging med en tydelig posisjon 

Nye ideer – Historisk inspirasjon 

a) Deltagelse på omdømmeskolen høsten 2011. 

b) Kick-off for hele bygda 13-14.april 2012 med fokus på stedskvaliteter i 
Snåsa. 

c) Ressursgrupper innen skole/barnehage, ungdom, samisk, tilflytting, 
nærings, lag og organisasjoner.  

d) Identitets- og omdømmekartlegging gjennomført 2012.  

e) Posisjon, handlingsplaner og kommunikasjonsplattform vedtatt høsten 
2012.  

f) Utviklet ny profilmanual for Snåsa for kommune og næringsliv - vedtatt i 
kommunestyret våren 2013  

g) Merkevarebygging - attraksjonskurs mot kommunens egne etater - oppstart 
høsten 2013 

h) Snåsa Ekte - Raus - Modig - Veien til målet - Gnest seminar for næringsliv 
og bygdefolk - oppstart høsten 2013 

i) Profilmanual og EKTE RAUS & MODIG ut til alle etater og næringsliv i 
kommunen. 2 timers kurs og gruppearbeid. 

j) Utrulling av profilprogrammet Ekte - Raus & Modig. Kurs for alle enheter i 
Snåsa kommune, gjennomført fra 01.10 - 10.12.2013 

k) Foredrag om profilprogrammet til næringslivet. Sentrumsnæringen, samt 
Snåsa næringsforum. 

l) Ut til alle barnehager med profilbudskap samt refleksvester med logo på 
gjennomført i november 2013 

m) Ut til alle skoler med profilbudskap, samt head band (bøff) med logo på, 
gjennomført nov/des 2013 

n) Profilmateriell til ansatte, sambygdinger og markedsføring på plass våren 
2014 

 

 

Oppsummering: Delmålet som har hatt størst fokus og som har ført resten av 
delmålene i prosjektet som en rød tråd. Involveringa av ressursgrupper og 
bygdefolket i tidlig fase var med på å skape tilhørighet og stolthet ovenfor de 
prosessene som lokalsamfunnet ble inkludert i. Målet er helt oppnådd hvor 
man har kartlagt stedskvaliteter, omdømme og identitet. Resultatet ble en ny 
profil for Snåsa med verdiordene Ekte Raus og Modig. En plattform for å jobbe 
videre med for merkevarebygging, gjenkjennelse og identitet. Utvikling av ny 
profil med to språklig kommunikasjon. Nors/samisk. Egen profilmanual for bruk 
og nytt markedsmateriell. Videre satsing er målbar og vil ha videre fokus i 
kommunens administrative og politiske ledelse. Vedtak i kommunestyret 
12.12.2013 om avsetting av midler i budsjettet kr. 100 000,- til videreføring av 
profilering og markedstiltak i 2014.  Anbefaling om ny identitetskartlegging 
hvert 5 år i 2 perioder. 

Delmålet anses som oppnådd. 



 

3. Økt boligbygging 

 

Bolig- og tomteutvikling 

a) Utredningsprosjekt i regi av GNEST i 2011  

b) Lansering av 6 nye boligtomter våren 2012 og salg av 3 tomer   

c) Planlegging av bygging av 6 nye kommunale utleieleiligheter – klar for 
innflytting desember 2012 - innflytting høst 2013  

d) Markedsføring og tilrettelegging for flere private utbyggingsinitiativ. Samt 

kontakt med private utleiere, og private som ønsker å selge tomter eller leie 
ut boliger. 

  

Oppsummering: Delmålet fikk tidlig fokus, da det var en akutt boligmangel 
i bygda. Dette prosjektet har etterhvert fått en fin flyt og man har siden 
oppstart 01. 2011 fått på plass 10 nye utleieleiligheter i Snåsa sentrum fra 
private utleiere. I tillegg er en privat aktør i gang med et leilighetskompleks 
som skal stå klart våren 2014. 

Fokus på tomter, nye boliger og utleie har hatt ønsket effekt og drives av 
seg selv. Delmål anses som oppnådd. Videre satsing her vil videreføres av 
etaten teknisk. På grunn av økt tilflytting og mottak av flyktninger er det 
fortsatt et stort boligbehov i bygda.  

 

 
 

 

 



4. Næringsutvikling med fokus på reiselivsutvikling 

 

 Satsing på reiselivsutvikling og arrangementer 

a) Opprettelse av et årlig arrangement i samarbeid med næringslivet - for 
å gjøre stas på ressurspersoner og kjentfolk i og fra bygda 

 Gjennomføring Hollywood aften - desember 2011  

 Ideutvikling Gullfisken Snåsa – videreført til Snåsa Næringsforum 

b) Samarbeid med studenter ved Arrangementsledelse på HINT gjennom 
prosjektoppgaver.  

c) Bli-kjent-tur og nettverksbygging med reiselivsnæringa. 

d) Koordinering og videreutvikling av turistinformasjon i bygda, herunder 
oppdatering, systematisering og oppgradering/opplæring av både 
lokaliteter, informasjonsmateriell og personell. 

e) Aktivitetshelg for ungdom september 2012 i samarbeid med MOT og 
Snåsa Ungdomsråd.  

f) Opprette forslag ot utarbeidet sak om valg av destinasjonsselskap for 
kommunen/næringa. Snåsa kommune inngikk destinasjonssamarbeid med 
Innherred Reiseliv fra 01. juli 2013 - vedtatt i kommunestyret høst 2012.  

g) 5 dialogmøter med reiselivet 

h) Forprosjekt for skiltplan i Snåsa 

i) Søknad om midler til 5 turløyper som skal merkes ut fra Nasjonal 
skiltplan. Sendt juni 2014 

j) Egen reiselivsgruppe bestående av aktører fra næringa selv ble stiftet 
sommeren 2013– skal jobbe på egenhånd. Forslag fra GNEST om at 
Snåsa Næringsforum etablerer gruppa som en undergruppe i laget og 
formaliserer arbeidet samt setter fokus og holder arbeidet i gang.. 

k) 2 reiselivsmøter med næringa lokalt oktober 2013. Strategi og planverk 
for arbeidet sammen med Visit Innherred. 

l) Studietur med næringa og Visitt Innherred til Inderøy november 2013 

 

 

Oppsummering: Et delmål med konkrete oppgaver og kartlegging av videre satsing i 

reiselivet Snåsa. Avgjørende at man fikk på plass et destinasjonssamarbeid for 

videre satsing lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En bransje som er «på» men trenger 

kontinuerlig støtte. Arrangement satsingen som ble gjort med konkrete arrangement 

skaper blest og omtale både rundt prosjektet men også i bygda. Videre satsing må 

være mer kursing i arrangement ledelse, markedsføring og salg spesifikt mot denne 

næringa. Flere aktører ble bevisstgjort hva som er reiseliv og egen rolle i 

samfunnsutviklingen. Delmålet anses som oppnådd med å få på plass en 

arbeidsgruppe, destinasjonssamarbeid, kursing og synlighet av hvilke muligheter 

man kan benytte seg av. Videreføring: Se forslag 4J for kontinuerlig fremdrift og 

organisering. 



 

5. Økt attraktivitet 

5.1 Samhandling med og utvikling av næringslivet 

 

a) Månedlig næringstreff/fredagskaffe for næringsliv og andre interesserte 

b) Fremtidsseminar i samarbeid med biskopen. 

c) Veiledning, coaching og rådgivningsprosesser for enkeltbedrifter 

d) 11 Bedriftsbesøk  

e) Deltagelse på styremøter og arrangementer i regi av Snåsa 
Næringsforum og Snåsa Kunnskapshage. 

f) Planlegging og arrangør av julemøte for Næringslivet i Snåsa 

g) Kurs innen markedsføring og salgsteknikk 2012/2013 

h) Deltagelse på samisk næringslivkonferanse 

i) Igangsetting av samarbeidsprosjekt for Saemien Sijte – med 
nettverksbygging og involvering av team for nybygging. Deriblant 
søknadshjelp til Regionalt fond. 

j) Igangsetting av ringvirkningsanalyse for nye Saemien Sijte med SINTEF  

k) Spinn off samling med næringsliv - for nye ideer.  

 

Oppsummering: Delmål rettet ut mot alt næringsliv i bygda og omegn. 
Nødvendig for å få på plass relasjoner, samhandling, felles mål og skape 
møteplasser for videre utvikling. Viktig med åpne møter hvor agendaen er 
satt og at man tilpasser ulike tema ut fra ulike bransjer. Møtene omtalt i 5.1 
a) opphørte høsten 2013 – Videre satsing: Næringskontoret jobber 
kontinuerlig med aktuelle tema og viderefører de punkter som er 
hensynsmessig og ta med videre i samhandling med lokalt næringsliv. 
Delmålet anses som oppnådd. 

 

5.2 Ny webportal - Snåsa i samarbeid med Snåsa Næringsforum. 

 

a) Gjennomført 2 åpne møter med eksterne foredragsholdere og dialog 
med deltagerne for å forberede oppstart av utviklingsarbeidet.  

b) Prosjektsøknad for web-portalen i Snåsa, og delta i 
finansieringssøknader.  

c) Deltagende i ansettelse av prosjektleder 

d) Aktiv i promotering, og oppstart rundt www.snasa.no bl.a. med at 
prosjektleder har vært leder i styringsgruppa.  

e ) Ledet åpne prosess møter for www.snasa.no 

f) Ledet promoteringen av www.snasa.no lansert 15. juni 2013 

g) Vært selger for pakkeløsninger til drift av portalen 

h) Deltatt i forhandlermøter for varig drift av www.snasa.no 

 

http://www.snasa.no/


Oppsummering: Viktig delmål for å skape blest om Snåsa, få vist frem 
profil, lokalt næringsliv og få en samlet felles kanal for lokale og eksterne 
brukere. Et virkemiddel for å få satt andre delmål i prosjekt ut i livet. 
Krevende med mange involverte og flat struktur. Finansiert av Snåsa 
Næringsforum og Snåsa kommune. Ingen sluttrapport mottatt - delmålet 
anses som oppnådd. Videreføring: Snåsa Næringsforum ivaretar fremtidig 
drift. 

 

 

5.3 Markedsføring og profilering  

 

a) Bruk av egen facebookside for å fortelle de gode historiene og 
informere om positive ting som skjer i bygda 

b) Opprettelse et eget nyhetsbrev våren 2012. 

c) Utvikling av en egen skrytevegg i kommunens inngangsparti med 
presentasjon av glade begivenheter fra Snåsa. 

d) Aktiv bruk av media for å promotere bygda og prosjektene.  

Prosjektet har hatt 12 omtaler i regional avis siden oppstart og har hatt 29 
omtaler/egne artikler i egen lokalavis 

 

Oppsummering: Viktige tiltak for synliggjøring av prosjektet, kommunen 
og arrangement. Et must for å holde seg oppe med dagens trender. 
Delmålet anses som oppnådd. Nyhetsbrevet opphørte våren 2013 da raten 
av de som leste det opplevdes som lav i forhold til arbeidsinnsatsen det 
krevde og lage det. Samt at man fikk www.snasa.no opp å gå. 
Videreføring: Sosiale medier ivaretas av administrasjonen i kommunen – 
det er fortsatt noe uklart om hvor mange sider man trenger og anbefaler at 
man tar en felles beslutning til dette. Ansattes eget ansvar å bruke media 
som markedsføringskanal. Det er utarbeidet egen veiledning/instruks om 
bruk av sosiale medier for ansatte i Snåsa kommune. 

 

5.4  Innflytterprogram 

a) Har hatt sitt første møte våren 2012 

To åpne møter våren 2013 Ide møte og kartlegging av 
utfordringer/muligheter 

c) Inngått samarbeid med Snåsa Frivillighetssentral og Snåsa 
Bygdekvinnelag. 

d) Vertskapskurs for å utdanne egne Snåsaverter august 2013 

e) Laget eget innflytterprogram som består av  

- Innflyttermappe 

- Velkomstbrev/ E-post via postens flytteordning 

- Snåsa Vert 

- Årlig innflyttertreff 

- Årlig guidet rundtur i Snåsa  

 

http://www.snasa.no/


Oppsummering: Viktig delmål hvor man kom ut med egen innflytterpakke. 
Arbeidsgruppen som selv består av innflyttere/tilbakeflyttere har kommet 
med forslag på tiltak. Inngikk tidlig samarbeid med Snåsa frivillighetssentral 
og Bygdekvinnelaget. Konkrete tiltak som videreføres av eksterne. 
Avhengig av årlige bevilgninger fra kommunestyret for videreføring. 
Delmålet anses som oppnådd. 

 

 

5.5   Ungdomssatsing – gjennom et eget delprosjekt på Ungt Entreprenørskap 
(egen finansiering) 

a) Gjennomføring av temamøter og studietur for lærere Gjennomføring av 
ulike entreprenørskapsprogram hos alle de 4 barneskolene i bygda 
vinteren 2011/2012 

b) Gjennomføring av jobbskygging og grunder camp for ungdomsskolen 
våren 2012 

c) Planlegging av elevbedrift ved ungdomsskolen fra høsten 2012. 

d) Planlegging av et lokalt samarbeid med Ung Tiltakslyst i programmet 
KOM UT fra høsten 2012. Totalt 4 møter. 

e) Videreføring av nytt delprosjekt kalenderåret 2013.  

f) Deltagelse på EMINA messen med 7 elevbedrifter. Hvorav vant Snåsa 
Skole 1 - 2 premie i beste barneskolebedrift.  

g) Studietur for lærere til Stjørdal for å lære å implementere UE i læreplan. 

h) Gjennomføring av programmene Jobbskygging, Grundercamp og 
Økonomi og karrierevalg for ungdomskolen. 

i) Planlegging av valgfag 2013/2014 

j) Gjennomføring programmene av SikkSakk Europa, Vårt Lokalsamfunn 
og Smart ved barneskolene i Snåsa. 

k) Utarbeide egen praktisk og teoretisk læreplan for Ungt Entreprenørskap 
for Snåsa skole 2014 – 2015  

 

 

Oppsummering: Snåsa kommune vedtok 25.1.12 et 1- årlig prosjekt " Ungt 
Entreprenørskap i Skolen» med 20 % stilling.  
Prosjektet ble knyttet til utviklingsprosjektet GNEST med prosjektleder i GNEST i 
rollen som koordinator. Prosjektet skal være en pådriver og tilrettelegger for satsinga 
i skolen. Oppstart 01.11.11 Kommunestyret valgte å videreføre prosjektet i ett år til 
hvor man også skulle legge mer varig struktur for videreføring av prosjektet. 
 
Prosjektet har jobbet med å lede skole og næringsliv til samarbeid om fremtidige 
oppgaver innenfor Ungt Entreprenørskap. Arbeidet med entreprenørskap i skolen 
forutsetter et nært samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv og samfunnsliv. 
Prosjektet har hatt som mål å gi alle elevene som har deltatt i et av UE's programmer 
entreprenørskapskompetanse. Man har også begynt jobben med å gi skolene økt 
kompetanse på feltet. Prosjektet har allerede gitt viktige bidrag til å synliggjøre lokalt 
næringsliv. Dette vet man ut fra undersøkelser andre steder er nødvendig for at unge 
skal se fremtidige jobbmuligheter i bygda. Gjennom tiltakene man har satt i gang i 
prosjektet har man sett at økt kunnskap om effektene som Ungt Entreprenørskap gir i 



skolene er verdifullt. Skolene har begynt jobben med å knytte dette viktige arbeidet 
opp mot læreplaner og sette mål for fremtidig jobbing.  Dette er en krevende oppgave 
og det har hittil ikke vært satt av midler eller ressurser til det langsiktige arbeidet som 
skolene sammen skal fronte.  

 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Distriktssenteret og andre kommuner har gitt 
prosjektet gode tilbakemeldinger på arbeidet som er igangsatt. Snåsa har allerede 
blitt benyttet som referanse for andre på bakgrunn av vår gryende satsing på Ungt 
Entreprenørskap. Dette er indikasjoner på at vi er på rett vei.  
 
Videreføring: Skolene har tatt ansvar og videreføringen av programmene i UE. 
 Snåsa skole rapporterer årlig til kommunestyret. Prosjektet krever kontinuerlig 
politisk trykk og fokus for å holde opp trykket. 
 
Prosjektet ses på som et viktig tiltak for å satse på etablerings- og gründerkultur i 
bygda, jfr. strategi 5 under innsatsområde næringsutvikling i kommuneplan for 
Snåsa. Prosjektet og delmålet anses som oppnådd. 
 

 

 

 

"Alle barn har en gnist i seg, alt vi 
trenger er å tenne den" 

                            
Roald Dahl 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6 Rekruttering av arbeidskraft - for næringsliv og kommune i 2013. 

a) Dialogmøter med jobbint.no 

b) Fortsatt bedriftskartlegging om behov. 

c) Bedriftsrådgivning om annonsering - annonsetekster på utlysninger. 

 

 

Oppsummering: Flere i lokalt næringsliv har utfordringer med bemanning. Det er 
vanskelig å få tak i faglærte innen for enkelte bransjer. Spesielt ingeniører, 
salg/markedsføring, elektro, maskin og motor, rørlegging.  Kontinuerlige møter 
med bedrifter for å bistå med hjelp til rekruttering og vise hvordan man jobber. 
Referanse til prosjektet jobbint.no 

Stilling ledig button på den nye portalen www.snasa.no  

Felles annonsering med lokalt næringsliv – prøvd en gang uten store 
ringvirkninger.  

Videreføring: En kontinuerlig jobb for kommune og næringsliv i samarbeid for å 
vise seg fra den beste siden og bygge stolthet over egen kommune – gjøre seg 
selv attraktiv. Det anbefales kommune og privat næringsliv om å inngå 
samarbeidsavtaler med Jobbint.no for å få tilgang på søkebase samt å reklamere 
for sin egen virksomhet. 

Delmålet anses som oppnådd med de ressursene og prioriteringen det hadde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snasa.no/


Prosjektoppsummering 

 

Prosjektet er forsinket med ca. 1 år pga. at det tok tid å få organisert 
styringsgruppe og ansatt prosjektleder.  

 

Prosjektet startet opp i juni 2011 da prosjektleder kom på plass.  

 

Styringsgruppas leder tok kontakt med departementet for å ut høre om 
mulighetene for å få utsatt prosjektoppstart til juni 2011 og få forlenget den 
3årige prosjektperioden til juli 2014. Vi fikk positiv tilbakemelding fra 
departementet på dette. 

 

Prosjektleder og styringsgruppas leder har deltatt sammen med rådmann og 
rådgiver på oppvekst i kommunen på Distriktssenterets Omdømmeskole 
høsten 2011. 

 

Prosjektleder og prosjektansvarlig deltar i Forum for Næringsutvikling i NT 
samt på møter i prosjektet Kunnskap og Innovasjon for Indre Namdal 
(samarbeid med SINTEF og Trøndelag Forskning og Utvikling). 

 

Prosjektleder har deltatt i bolystgruppa for Indre Namdal – og har deltatt på 3 
møter i denne gruppa hvor erfaringer, felles utfordringer og muligheter har 
vært tema. 

 
Prosjektstatus er presentert både for fylkesrådet i NT og ansatte ved Regionalt 

Utviklingsavdeling i fylkeskommunen våren 2012 

Tett samarbeid med foreningen RAUS som består av kvinner som ønsker å 

skape attraktivitet og blest om bygda. 

 

Bolyst gruppa – Indre Namdal 

 



 

GNEST – Godt nyskapende engasjement skaper trivsel i bygda. 

 

Utvikle Snåsa som attraktivt bosted når det gjelder infrastruktur, servicetilbud, 

sosiale og kulturelle betingelser. Målet om å bli mer synlig i regionen som et 

attraktivt bostedsalternativ. Delmålene var også med på utviklet vår 

stedsidentitet for økt bo-kraft både hos de som er født og oppvokst i området, 

og for de som har flyttet og ønsker å flytte hit. Snåsa er en to-språklig 

kommune som har både den norske og samiske kulturen å ivareta, og det skal 

bygges felles verdier. Felles markedsføring og profilering med det nye 

profilprogrammet EKTE, RAUS og MODIG er en del av dette og layout i selve 

profilen har historiske røtter og stammer fra det arbeidet som er gjort i 

prosjektet.  

Vi har møtt stor interesse for prosjektet fra andre som jobber med 
utviklingsarbeid i vår region, og vil tro at prosjektet vil ha overføringsverdi til 
mange andre distriktskommuner som har behov for å jobbe med 
attraktivitetsutvikling, omdømmebygging og skape positiv befolkningsutvikling. 

 

Det er foreløpig ikke fattet politiske vedtak for hvordan arbeidet er tenkt 
videreført etter prosjektets slutt. Kommunestyret får rapporten til behandling 
og tar beslutning til eventuell videreføring av konkrete tiltak i saksfremlegget. 

 

Det vil være viktig at arbeidet i prosjektet implementeres i konkrete planer, og 
at ansvar og eierskap til kommunens omdømmearbeid plasseres og at det 
etableres en plan for og strukturer for oppfølging av arbeidet i prosjektet som 
skal videreføres. 

 

 
 

                  



 

Prosjektregnskap  - Gnest    

     

10301 Lønn midlertidige stillinger 754 441,10   

10900 Arb.givers andel pensjonspr. 
fellesordningen 

125 872,90   

10950 Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie 4 007,59   

10990 Arbeidsgiveravgift 55 136,09   

11000 Kontormateriell og -rekvisita 1 983,32   

11054 Leker og forbruksmateriell 856   

11150 Matvarer 5 748,58   

11151 Bevertning 80 012,50   

11200 Diverse forbruksmateriell 13 327,46   

11203 Tekstiler, madrasser m.v 136   

11208 Driftsmateriell bygninger 252   

11232 Gaver og blomster ansatte/folkevalgte 554,5   

11240 Kjøp av tjenester 362 161,30   

11241 Musikk/teater/konserter 15 000,00   

11242 Hotellopphold 13 836,22   

11260 Leie av utstyr 680   

11300 Frankering, frimerker 7 887,50   

11301 Gebyr banktjenester og 
betalingsformidling 

1 082,05   

11302 Telefon og telefax 44 169,00   

11400 Annonser 77 256,00   

11404 Reklameutgifter 156 158,00   

11405 Gaver og blomster ved representasjon 6 745,00   

11406 Informasjon 1 464,00   

11408 Trykkings- og kopieringsutgifter 726   

11409 Utstillingsutgifter 2 784,82   

11500 Utgifter til foreleser/kursholder 2 700,00   

11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 71 555,36   

11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse 14 786,03   

11700 Skyss- og reiseutgifter 22 554,69   

11702 Skyssutgifter ekskursjoner m.v. 4 351,85   

11852 Yrkesskadeforsikring -728,14   

11900 Husleie 1 376,50   

11959 Diverse avgifter og gebyrer 62   

11967 OU-ordning KS-området -689,83   

12000 Inventar og utstyr 13 982,60   

12005 Datautstyr 9 506,80   

12300 Tjenester vedr. vedlikehold 
bygninger/anlegg 

-1 988,70   

14290 Merverdiavgift 205 709,05   

14700 Diverse tilskudd 287 190,00   

 Sum utgifter 2 362 646,14   
 



Godkjent finansieringsplan ved oppstart 
 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK)  Kr.    600.000 
Snåsa kommune     kr.    600.000 
Kgl. Kommunal og Regionaldepartement (KRD)  kr. 1.200.000 
Total        kr. 2.400.000 

 

 

Balanse ved avslutning 
 
Driftsutgifter         kr. 2.362.646,14 
Snåsa kommune utbetalt    -kr.    600.000,00 
KRD, utbetalt       -kr.    900.000,00     
NTFK, utbetalt        -kr.           0,00   
Gjenstående udekkede utgifter       kr.     862.646,14  
 
 Fra KRD gjenstår kr. 300.000 i innvilget støtte. 
 Fra NTFK gjenstår kr. 600.000 i innvilget støtte. 
    

 

 

 

 

 


