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Informatikk - et delprosjekt i «FIBO-prosjektet» ved å
ta i bruk informasjon bl.a. for å øke kunnskap
til kommunens ungdom.

Namsskogan kommune
03.12.14.

Bakgrunn

Hovedmål




Bygge nettverk og gjennomføre informasjonsprosesser til ungdommene som skal være med å se
hva som kan/skal gjøres i egen kommune av aktive tiltak i årene som kommer for at ungdommene
skal komme flyttende hjem etter endt utdanning.
Bevisstgjøre farer og muligheter ved ungdommens bruk av sosiale medier.
Bevisstgjøre og informere om farer ved bruk av ulike rusmidler.

BAKGRUNN

Bredbånd
Namsskogan kommune har etablert prosjektet1 «Fiber skaper bolyst – FIBO» hvor hovedmålsettingen er å
gi økt tilflytting og bolyst i Namsskogan kommune. FIBO er et 3-årig utviklingsprosjekt der bredbånd til
alle bedrifter og husstander i Namsskogan er en viktig premiss.
Generelt gjelder at fiberinfrastrukturen bidrar til å modernisere lokalsamfunnet. Dette bidrar også til å øke
sannsynligheten for at småbarnsfamilier med tilknytning til lokalsamfunnet vurderer å flytte «hjem» etter
endt utdannelse (ref). Videre framheves mulighetene innen helsesektoren. Et sentralt punkt i her redusert
behov for transport og store potensielle innsparinger med hensyn til tid og kostnader (ref).

Tidshorisont
Tabellen viser aktiviteter med delaktiviteter og tidsplan (kan bli litt endret gjennom utarbeiding av detaljert
arbeidsplan):
Aktivitet

Delaktivitet

2014
April/mai

o
o

Etablering av prosjekt Utarbeiding av
detaljert arbeidsplan
Gjennomføring

LAN

o

Etablering av arbeidsgruppe.

Informasjonsmøte med
sommerarbeidere som
arbeider i Namsskogan.

o

Ansvar:
Ordfører / Rådmann
Delprosjektleder

Faste ungdomssider i
kommunens eget
informasjonsblad Namsin

o

Bør være en fast ungdomsside utarbeidet
og tilrettelagt av ungdommene i hver
utgave av Namsin.
Møte med Nsk Ungd.råd.

Ungdomskonferanse 2014

o

o
Ungdomsmøte/dialogmøte i
romjula 2014 med middag og
samtaler med ungdommer
som bor og studerer/arbeider
utenfor kommunen.

1

Her må det innhentes navnelister
samt/eller opprette en egnet side på nett
(eller egen facebookgruppe).

Mai/Juni

Juli

August

Sept/Okt

Nov

Des

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

http://www.namsskogan.kommune.no/nordtrondelag/namsskogan/namsskogank.nsf/id/170173DD89DCAC2AC12579B50045E421?OpenDocument

65 grader nord

o

Arrangeres over en helg for elevene i
ungdomsskolen.

Møte med studenter som bor
utenfor kommunen. – «Hoga
heim»

o

Arrangementet

x

x

Litt om prosjektene:
Ungdomskonferanse 2014:
Ungdomskonferansen ble gjennomført i Namsskoganhallen 12/6. Her var det en hel dag med foredrag og
workshop for alle ungdommer mellom 7. – 10.klasse og vgs-elever var spesielt invitert. Arbeidsgruppen
har bestått av medlemmer fra Namsskogan Ungdomsråd og ulike etater innen kommunen. Alle ungdommer
fikk utlevert evalueringsskjema etter konferansen og det er mottatt 35 stk av disse. Her var det enighet om
at ungdommene ønsker lignende type arrangement i framtiden.
Kostnad: kr 38.762,31
LAN (dataparty):
Dataparty i Namsskoganhallen. Dette er også prøvd en rekke ganger tidligere etter at man fikk utbygd et
flott bredbåndsnett i kommunen. Dette er et ønske fra ungdommen hvor de ønsker at man inviterer
ungdommer fra andre kommuner i N-T. I kommunens vedtatte kulturplan er det tatt inn at Namsskogan
ungdomsklubb/MOT skal ta ansvar for et slikt arrangement. Utgift i en slik sammenheng vil gå ut på
annonsering og tilrettelegging av datatilgang ifht NTE. Arrangeres i løpet av en helg høsten 2014.
Ble dessverre ikke avviklet i 2014, men ungdomsklubb har ansvar for dette for senere avvikling.
65 grader nord:
Et prosjekt initiert av ungdommene sammen med MOT og ungdomsklubb. Prosjektet går over en helg hvor
ungdommene får forskjellige oppgaver som skal løses. Her kjøpes det inn jakker/hettegensere til deltagere
med logo og navn. Et utrolig populært arrangement som man ønsker å arrangerer annethvert år.
Kostnad: kr 16.875,00
Informasjonsmøte med sommerarbeidere som arbeider i Namsskogan.
Det bør gjennomføres et eget informasjonsmøte med sommerarbeids ungdommer i Namsskogan slik at
kommunen kan orientere hva som er i egen kommune og hva kommunen kan tilby deg. Et slikt møte bør
arrangeres i tilknytning til Namsskogan Familiepark. Bør avvikles i løpet av juli eller august.
Ble dessverre ikke avviklet noe møte med disse i 2014 pga dårlig tid og dager som det ikke passet for de
som var i sommerarbeid.
Faste ungdomssider i kommunens eget informasjonsblad Namsin.
Et tiltak som bør/må tilrettelegges av ungdommene selv. Her må Namsskogan Ungdomsråd få oppdrag om
å utpeke egne «journalister» som skal skrive hva som skjer av ungdomsaktiviteter med mer i egen
kommune. Evalueres regelmessig. Gjøres regelmessig og det er ikke kostnadsberegnet.
Ungdomsmøte/dialogmøte i romjula 2014 med middag og samtaler med ungdommer som bor og
studerer/arbeider utenfor kommunen.
Ordfører og delprosjektleder har diskutert om man igjen skal prøve å dra i gang en sammenkomst i romjula
for ungdommer/studenter som bor utenfor kommunen. Dette er også prøvd tidligere gjennom et eget
ungdomsprosjekt men det hadde vært OK å gjennomført dette igjen. Andre kommuner i Indre- og Midtre
Namdal har lignende prosjekt som de kaller for «Hoga heim». Egne prosesser må gjennomføres med de

som deltar med hovedmål å informere hva som er og hva som skjer i kommunen samt muligheter i
«barndomskommunen». Tiltaket må evalueres like etter avvikling.
Andre aktuelle spm kan være:
 Hva skal til for at du/dere skal kunne flytte hjem igjen?
 Kan du/dere bidra til å opprette eget næringsliv i kommunen?
 Hus- og tomteforhold?
 Fritidsaktiviteter?
 Behov av arbeidskraft i nåværende næringsliv i Namsskogan?
 Annet…..?
Dette arrangementet tas muligens sikte på å bli avviklet i romjula, men ettersom man fikk til en annen
tilstelning med studenter i november så vurderes dette tiltaket.
Møte med studenter som bor utenfor kommunen. – «Hoga heim»:
Dette var et flott arrangement hvor kommunens ordfører samt delvis noen fra næringslivet i kommunen
fikk til en sammenkomst i Trondheim med studenter fra Namsskogan som bor der. Her var det også flere
kommuner som fikk med sine studenter slik at det ble en kjempeflott tilstelning. Dette er et prosjekt som
man svært gjerne ønsker videreføres i årene som kommer.
Kostnad:

Annet
Møtesekretær for hele bolystprosjektet FiBO:
Delprosjektleder for informatikk har også fungert som møtesekretær for hele prosjektet i 2014. Har deltatt
på styringsgruppemøter samt ført regnskap m.m. Kostnad: kr 35.350,00

Organisering
Det vil være naturlig med en referansegruppe bestående av relevante kommunalsjefer, rådmann og øvrige andre
deltakere etter behov. Referansegruppen kan også endres etter de ulike fasene prosjektet er inne i.
Organisering
Funksjon
Prosjekteier
Prosjektleder
Prosjektmedarbeidere

Referansegruppe

Deltakere
Prosjektleder
Prosjektmedarbeidere vil være
andre medarbeidere fra andre
etater i Namsskogan
Rådmann
Andre etter behov

Navn
Namsskogan kommune
Odd Bakken

Budsjett
Prosjektet har en tidshorisont på 9 måneder med oppstart april og ferdig innen utgangen av desember 2014.

Budsjett
Type kostnad
Ungdomskonferanse 2014
LAN (dataparty)

TOTAL
i tusen kroner
40 000
30 000

Informasjonsmøte med sommerarbeidere som
arbeider i Namsskogan.
Faste ungdomssider i kommunens eget
informasjonsblad Namsin
Ungdomsmøte/dialogmøte i romjula 2014 med
middag og samtaler med ungdommer som
bor/studerer utenfor kommunen.
Sum

5 000
5 000
30 000

110 000

Når det gjelder de totale summene iht budsjett så vil alt dette i hovedsak gå til midler som skal underbygge
prosessene i hver enkelt prosjekt slik som lønnsmidler, møteutgifter, leie av lokaler med mer.

Regnskap
Regnskapet for prosjektet viser følgende:

Budsjett
Type kostnad
Ungdomskonferanse 2014
LAN (dataparty)
Informasjonsmøte med sommerarbeidere som
arbeider i Namsskogan.
Faste ungdomssider i kommunens eget
informasjonsblad Namsin
65 grader nord
Møte med studenter som bor utenfor kommunen.
– «Hoga heim»
Møtesekretær for FiBO

TOTAL
i tusen kroner
38.762,31
0
0
0
16.875,00
* 16.500,00
* 3.141,35
35.350,00

Ungdomsmøte/dialogmøte i romjula 2014 med
middag og samtaler med ungdommer som
bor/studerer utenfor kommunen.

Totalsum kr.
*Ordfører

Mvh delprosjektleder Odd Bakken

0

75.278,66

