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Årlig rapport BOLYST 

Til: KRD 

Fra: Tjeldsund kommune, prosjekt Fremtidskonferansen 2027 ved 

Tjeldsund Ungdomsråd. 

Dato: 20. sept. 2012 

  

  

 

Kommune: Tjeldsund kommune 

Prosjektnavn: Framtidskonferanse 2027 

Prosjektleder: 

 

Oppvekstavdelingen ved kulturkontoret, Esben Waage. 

Leder i 

styringsgruppen: 

Ordfører Bjørnar Pettersen. 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Ole Bernt Skarstein 

Forankring av 

prosjektet (flere 
kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe 

b) Ungdomsrådet 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Mål 1) Samle 200 ungdommer fra 7 ulike kommuner i Ofot-regionen 
for å snakke om fremtidens arbeidsplasser og bolyst i Ofot-regionen.  

 

Måloppnåelse 

Til sammen 200 ungdommer fra Ballangen, Narvik, Evenes, Skånland, 

Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommune møttes til en konferanse 
med foredragsholdere Eirik Newth, Kjetil Kristoffersen og Halvor 

Hilmersen fra Distriktsenteret.  

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Målgruppen for prosjektet var ungdom fra 7 – 10 kl. i Ofot-regionen. 
Det var også som var til stede under konferansen. Måloppnåelse iht. 

segmentering. 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Ungdomsrådet i Tjeldsund kommune har vært eiere av konferansen og 
har vært ”veiledende” under hele prosessen. I samarbeid med 

prosjektleder og prosjektmedarbeider Linn Eva Sæter har det vært en 

prosess med læring og engasjement. (Se prosjektskisse) 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

Fremdriften ble utført iht. fremdriftsplan. (se prosjektskisse) 
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Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Lokal effekt 

b) Effekten kommer innen flere kommune i Ofot-regionen.  

c) Effekten kommer i Nordre Nordland 

d) Effekten kommer i Nordland og Troms fylke. 

 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Ungdomsrådet i Tjeldsund kommune er eier av konferansen. 
Prosjektleder har ledet prosessen fra idè til evaluering. Ansvaret for 

ulike oppgaver har vært fordelt mellom prosjektleder og 
prosjektmedarbeider Linn-Eva Sæter. 

Oppgaven har vært definert som et prosjekt og ulike prosjektverktøy er 
brukt for å oppnå måloppnåelse.  

Det har vært fokus på å involvere ungdomsrådet hele prosessen. Det 
har gitt eierskap og bygd indentitet. 

 

Ungdomsrådet var aktører under planlegging og gjennomføring av 
konferansen. 

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Vi gjennomførte konferansen 11. sept, 13 sept var vi og fortalte om 
konferansen på NHO konferanse i Narvik. Noen dager etter dette var vi 

på Dyrøyseminaret. Vi opplever engasjert ungdom som ønsker å være 

med på besluttinger om fremtiden i egen region. 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

1. NHO konferanse i Narvik. 

2. Dyrøyseminaret. 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 
budsjettpostene) 

 

 

Ungdomsrådet hadde verdiene kvalitet og inspirasjon for konferansen. 
Det er derfor gledelig å kunne vise til så nøkternt regnskap der 

programmet, lunsj, transport hadde disse verdiene i bunn. 

Proffe foredragsholdere, proff konfransier, miljøperspektiv på mat og 

gratis transport for elever fra 7 kommuner til Norges Brannskole på 
Fjelldal i Tjeldsund kommune. 

Budsjett FREMTIDSKONFERANSEN 

Finansiering:  

Finansiering Totalt 

KRD  Restbeløp tilsagn 

Partnerskap Ofoten 60.000,- 

Norges brannskole 10.000,- 

Tjeldsund kommune 20.000,- + 111.993,- 

  

Kostnader Antall Per stk. Totalt 

Eirik Newth 1 25.000,- 25.000,- 

Kjetil Kristoffersen 1 18.000,- 18.000,- 



Konfransier Lena 

Kristin 

1 35.000,- 35.000,- 

Jonas Joakimsen 1 2.000,- 2.000,- 

Flan Booking 1 12.000,- 12.000,- 

Bevertning 306 80 24.500,- 

Transport   35.000,- 

Frivillige velferd 8 150 1.200,- 

Leie lokaler 1  10.000,- 

Leie PA 1 15.000,- 15.000,- 

Innleid produsent 1 20.000,- 20.000,- 

Markedsføring   16.430,- 

Logo/foto 1 7.000,- 7.000,- 

Administrasjon 1  26.944,- 

Konferanse tilbehør 1  11.500.- 

Diverse reisekostnader   29.946,- 

SUM   289.520,- 
 

Antall 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 
til nyetableringer X 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 
og formalkompetanse) for målgruppen  

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 
og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra X 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 
eller lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
reisemål? 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 
slutt (maks 250 ord) 

Det har vært en evalueringsprosess der det er vedtatt at ungdomsrådet i 
Tjeldsund skal ha som mål og avslutte sine valgte perioder i 

ungdomsrådet med å arrangere en konferanse med relevante temaer for 

ungdommer i Ofot-regionen 

 

 


