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Prosjektleder: 

 

Sara Kveli 

Leder i 

styringsgrupp

en: 

Gunn Tangstad 

Kontaktperso

n i 

fylkeskommu

nen: 

Jorunn Braseth 

Forankring av 

prosjektet 
(flere kryss er 

mulig) 

x Styringsgruppe 

x Forankring i befolkningen 

x Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og 

eventuelle 

delmål med 

• Bidra til å skape en bedre kultur for gründere, entreprenørskap 

og innovasjon blant ungdom  

mailto:postmottak@kmd.dep.no


prosjektet. I 

hvilken grad 

har prosjektet 

nådd eller er 

prosjektet på 

vei til å nå 

sine mål? 

Steinkjer Næringsselskap (SNS)og Leksvik Industriell Vekst (LIV) 

har gjennom Nær-Ung prosjektet utviklet et verktøy for ungdom 

mellom 12-26 år der vi ser ungdom, ta ungdom på alvor, 

identifiserer talent og lar de få tilgang til ordinære tilbud innen 

næringsutvikling. Resultatet vi har sett gjennom NærUng er at 

ungdommen er ansvarlig, tar veiledning og 

næringsutviklingsaktørene på alvor, og leverer som avtalt gjennom 

veiledning og forretningsplanjobbing. 

Prosjektet har fått tilbakemelding fra flere unge talent som trodde 

de måtte flytte til Oslo eller utlandet for å lykkes, men at de mener 

de har fått den beste hjelpen de kunne fått fra prosjektet, ved at vi 

så tydelig ser de og tar de på alvor. Vi er også ærlige tilbake til 

ungdommen på at vi har behov for unge talent som vil satse, så vi 
er villige til å tilby de den beste hjelp og gjøre det lille ekstra. 

 

Resultatet er at flere unge talent har bestemt seg for å bli i region, 

har kjøpt seg hus og etablerert egen bedrift. De ser at kompetansen 
og viljen for at de skal lykkes finnes og gjøres tilgjengelig for de! 

 

 

• Bidra til metodeutvikling for gjennomføring av Kunnskapsløftet. 

NærUng har hele tiden jobbet nært med ungdomsskolen, da vi har 

opplegg for 8,9 og 10 klassen, her har vi opplegg med klassene som 

de likevel skal gjennomføre, så det blir ikke noe ekstra for elever 

eller lærere. Vi har erfart at kontakt med rådgivere og 
trinnansvarlig på skolene gir best resultat. 

8 klassen: 

Alle 8 klassinger har vært innom næringsavdelingen i Steinkjer og 

Leksvik, der får de en gjennomgang av NærUng, hvem er vi og hva 

kan vi gjøre. Eleven får en gjennomgang av tilbud om 

veiledningstjeneste til gründere og bedrifter og tilbudet om 

inkubasjon fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag (1. og 2. 

linjetjenesten). Videre fokuserer møtet på hvilke muligheter som 

for arbeidsplasser som finnes i kommunen og hva som er 

forskjellen på offentlig sektor og privat næringsliv. Vi har også en 

lengre gjennomgang av hvordan vi oppfører oss i møtet med 

arbeidslivet, nettvett og at det blir konsekvenser av ting man gjør i 

tidlig alder. Det fokuseres også på hva en arbeidsgiver ser etter når 

man skal ansette folk! Vi har fått bare positive tilbakemeldinger av 
dette opplegget! 

De får omvisning på rådhuset av ordfører eller rådmann etterpå, der 

de blir kjent med arbeidsplassene og ansvaret som ligger der. 

I 9 klassen må alle legge in en profesjonell cv i Jobbintbasen, 

www.jobbint.no  som er en base for kobling mellom arbeidsgivere 

http://www.jobbint.no/


på jakt etter kompetanse og arbeidstakere på søker etter jobb som 

er etablert i Nord Trøndelag. Også her blir også ungdommen tatt på 

alvor og kobles til ordinære tilbud, reelle arenaer og nettverk. Der 

man kan bli tilbudt jobb. Dette synes 9 klassingene er meget 

spennende. Når man har gjort dette, så har man cv som kan 

oppdateres så fort man har gjort noe nytt. Dette er også noe som 
skal gjøres i 9 klassen. 

Vi har koblet næringsliv og unge talent sammen flere ganger når 

det har vært hensiktsmessig. Næringslivet har aldri vært negativ 

eller takket nei, når vi har vært i kontakt eller dialog mellom de. 

Vi har laget en oversikt over alle tilbydere som finnes i regionen 

for ungdom. Denne legges ved rapporten. 

 

 

 Bidra til attraktive lokalsamfunn gjennom fokus på ungdom og 

næring.  

Nær-ung metoden som nå er utviklet gjør at ungdom i NærUng 

kommuner blir sett og hørt tidligere enn før. Man får mulighet til å 

prøve seg og snakke med næringsansvarlig i kommunen på et tidlig 

tidspunkt. Gjennom NærUng metoden så ser kommunen deg og tar 

deg på alvor tidlig. Kommunen viser at man har behov for deg og 

ditt talent. Dette fremmer positivitet til kommunen og at flere ser 

muligheter i kommunen. Alle ungdommer som flytter ut for å ta 

utdanning eller jobb i disse kommunene vet hvor de henvende seg 

til hvis /når du ønsker å flytte hjem igjen 

 

 

Måltall/ambisjoner for prosjektet: 

 Minimum 150 ungdommer har vært innom for veiledning 

 Minst 15 nye bedrifter med 20 arbeidsplasser etablert av ungdom i 
prosjektperioden  

 Ha bidratt til rekruttering til prosjektene Alkymisten, 
Entreprenørskapssamlinga 

 Ungdomsrettet næringsarbeid er integrert i den daglige driften i 

ordinært kommunalt utviklingsarbeid 

 Resultatet av et vellykket pilotprosjekt i moderat skala skal bidra til 
spredning av tilbudet over hele fylket. 

 

Resultat etter endt prosjektperiode: 

 126 ungdommer har vært innom for veiledning 

 20 nye bedrifter med 26 arbeidsplasser er etablert av ungdom 

 5 ungdommer med i alkymisten 

 8 ungdommer med i entreprenørskapssamlingen 



 Ungdomsrettet næringsarbeid er godt integrert i den daglige driften 

 NærUng er tilbys også til Inderøy Kommune og Namsskogan 

kommune ved prosjektets avslutning, samt at vi skal ha salgsmøter 
med flere kommuner på nyåret når tilbudet er i ordinær drift. 

  

 

 

 

Målgrupper 

for prosjektet, 

når prosjektet 

frem til disse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge talent mellom 13-26 år.  

Vi blir kjent av de yngste gjennom samarbeid med kommune og ungdomsskole. 
Vi har alle 8 klassinger på besøk hos Steinkjer Næringsselskap og Rådhuset. Her 

forteller vi om NærUng, at kommunen tar 13 åringer på alvor, at vi har behov for 

at de lykkes og at vi vil hjelpe de med det. Får de til å skjønne at det er mange 
som kan hjelpe de, nå men også senere. Bli kjent med støtteapparatet i 

kommunen. Det samme gjør vi i Leksvik Kommune. 

 

I prosjektplanen var det lagt inn midler til et dataverktøy som skulle koble skole 
og næringsliv. Dette har vi gjort gjennom samarbeid med JobbInt, som vi fortsatt 

jobber med og utvikler nettsiden videre for ungdom. www.Jobbint.no 

 

Vi legger inn CV til alle 9 klassingene i Steinkjer og Leksvik i en eksisterende 
jobb base som heter JobbInt, der næringsliv og kommuner i Nord Trøndelag 

ligger. Dette gjør vi sammen med skolen da dette er noe 9 klassen skal igjennom, 
nå gjør de dette i en virkelig base som de kan bruke videre resten av livet. 

 

Eksempel: 

I sommer startet en ny bedrift opp i Steinkjer, et lekeland, som hadde behov for 

mye arbeidskraft også unge, blant annet vasking, stå i kiosken, passe på. Da 
sendte CV basen ut mail til ungdommene i basen, og mange av de søkte på 

jobbene. Så dette fungerer også for unge allerede nå. 

Vi skal også ha et prøveprosjekt med en kommune på sommerjobb inn i JobbInt, 
alle sommerjobbene blir lagt inn der, og man må skrive cv og søke der for å få 

jobb. 

  

10 klassen har vi en gjennomgang på hvordan de bør tenke på videre utdannelse, 
gir de noen verktøy som kan være greie å bruke når viktige valg skal tas 

framover. 

 

CV skriving følges opp på VGS og vi har også hatt en del prosessjobbing på VGS 

der ungdommene får prøvd å lage en enkel forretningside/plan gjennom 
prosessjobbing og bordduker. 

 

NærUng samarbeider nært med Høgskolen i Nord Trøndelag, der har man også en 
entreprenørstudie. Prosjektleder i NærUng har her blitt leid inn som lærer og 

mentor i forretningside og forretningsplan skriving. Noe som er nytt for 

høyskolen og NærUng som har vist seg å bli meget spennende. Dette vurderes å 

videreføres også neste år. 

Flere studenter etterspør førstelinjetjenesten og får tilbud om veiledning etter at 
SNS og LIV ble synlig gjennom Nær-Ung. 

http://www.jobbint.no/


NærUng har også hatt ansvaret for gjennomføring av gründercamp for 
økonomistudentene på Høgskolen i Nord Trøndelag. Dette er et samarbeid som 

vurderes videreført og implementert i studieplanen ved høgskolen fra og med 

neste år også. 

 

Vi er aktivt inne i ungdomsrådene i kommunene, viktig at de er medspillere og 
forteller om NærUng. 

Vi har gjort en viktig jobb med å forankre NærUng til kommunen og politikerne 
slik at alle er talentspeidere i kommunen, og gir talentene informasjon om at 

NærUng finnes for de. 

 

 

Resultat som 

er oppnådd i 

form av 

aktiviteter 

eller tiltak 

Vi har hatt 126 veiledninger med ungdommer, 20 bedriftsetableringer med 26 
arbeidsplasser. 

Flere har fått etablererstøtte fra Innovasjon Norge, støtte fra kommunalt 

næringsfond, Mange har fått støtte fra Ung tiltakslyst. Flere har vært med i 

Alkymisten, deriblant to 15 åringer i år, dette er første gang, da det er 18 
årsgrense for å få være med. 

Vi har en som har fått inkubasjonsplass hos Kunnskapsparken i Nord Trøndelag, 
2 som får videre hjelp av kunnskapsparken (2 linjetjenesten) 

  

Vi har hatt 1500, 8 klassinger innom næringsselskap og Rådhusene der de har fått 
informasjon om NærUng, hvilke muligheter man har som ungt talent og hva som 

finnes av muligheter i kommunen. Begrepsavklaringer om næringsutvikling, blitt 

kjent med 1 linjetjenesten til kommunen og hva man gjør. Forklarer hva som 
forventes av en attraktiv arbeidstaker, samt enkle grunnlagsprinsipper i 

folkeskikk. 

 

Vi har lagt inn 600 cv av 9 klassinger inn i cv basen JobbInt. 

 

Vi har snakket til 100, 10 klassinger, dette er nytt tilbud derfor er det ikke flere. 

 

Har hatt 502 møter fram til 31 oktober 2014. (Vedlagt ligger møteoversikt) 

 

 



 

  

Se gjerne på www.nærung.no for å se de siste aktivitetene. 

 

 

Vurdering av 

framdrift i 

forhold til 

opprinnelig 

plan 

 

 Følger opprinnelig plan 

a) Forsinket pga.  

X    Det er foretatt følgende justering 

 

 Vi har valgt å drive prosjektet ca 1 år lengre en først tenkt, grunnet 

nøktern drift av prosjektet. 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor 

geografisk 

konsentrert 

har prosjektet 

hatt/vil ha 

effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt 

x    Effekten kommer innen flere kommuner i regionen. 

b) Effekten kommer i hele fylket 

c) Effekten kommer i eget og andre fylker 

x    Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller       utenfor 

Norge 

d) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort 

beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom i mellom 13 

og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter 

som de voksne. 

Gjennom NærUng-arbeidet blir det også lagt vekt på å gi de unge i 

kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten 

synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg. 

http://www.n%c3%a6rung.no/


Samtidig får de kunnskap om- og ordinære tjenester det lokale 

næringsapparatet i kommunen. Det er viktig at unge føler at de blir sett og 

tatt på alvor. 

Unge ser verden på en litt annen måte, bruker et annet språk og har andre 

behov enn voksne som ofte vet litt mer om hvordan prosessen fra idé til 

handling går. 

NærUng gir kommunen verktøy til å oppdage og følge opp og utvikle de 

unge talentene som finnes hos dem. Ungdommene blir sett, får tilgang til 

ordinær næringsutviklingsbistand hjelp, og enda et positivt inntrykk av 

kommunen de kommer fra. 

Ungdom kan gå in på www.nærung.no for å få informasjon eller booke et 

møte for kartlegging. Her kan man også få enkel informasjon og se hva 

NærUng har gjort den siste tiden. 

NærUng gjør også: 

 Lokal koordinering av alle regionale/lokale ungdomsrettede tiltak 

og virkemidler 

 Etablere god lokal veiledningstjeneste for ungdom og bidra til å 

identifisere talent og gode forretningsideer 

 Bistå Ungt Entreprenørskap og Ung Tiltakslyst Nord-Trøndelag 

med rekruttering til virksomhet rettet mot målgruppen 

 Tilby ordinær etablererveiledning til målgruppen i 

førstelinjetjenesten i kommunen, og tilgang til ordinære regionale 

og kommunale næringsfond og midler fra Innovasjon Norge 

 Bistå Innovasjon Norge med rekruttere deltakere til Alkymisten  

 Gjøre ungdom med forretningsideer og produkter med potensiale 

for vekst kjent med tilbudet om inkubator i Kunnskapsparken Nord 

Trøndelag og Leksvik Industriell Vekst 

 Økt innsikt og kunnskap om entreprenørskap, innovasjon, lokalt 
næringsliv og å etablere egen bedrift  

 

Overføringsve
rdi for 

eksempel til 
andre 

lokalsamfunn 

Vi ser at prosjektet har en stor overføringsverdi, til alle kommuner i Nord-
Trøndelag, men også i hele landet. 

Ingen har råd til å ikke ta ungdommen på alvor og se de. Derfor er dette en 
utviklet modell som enkelt kan overføres alle kommuner. 

Vi har allerede solgt NærUng metoden til Inderøy og Namsskogan. Vi har også 
salgsmøter med flere kommuner på nyåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n%c3%a6rung.no/


 

Ekstern 

kommunikasj

on og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  

i prosjektet 

 

 

 Har hatt møter med kommune, Formannskap, Kommunestyret i 
kommunene for at de hele tiden skal være godt kjent med jobben som 

gjøres og at de er talentspeidere for NærUng 

 Hatt informasjonsforedrag for Steinkjer Næringsforum flere ganger 

 Faste møter med rådgiverne på ungdomsskolene 

 Medarrangør for FUN gata på steinkjermartnan ( ei gate der næringsliv, 
innovasjonsmiljøene og Høyskolen hadde ei gate der man viste seg fram, 

mulighetene i Steinkjer og regionen 

 Deltakelse/jury på Ungt Entreprenørskaps jobbmesse for ungdom i Nord 
Trøndelag 

 Møte med NHO Oslo 

 Møte med Kommunaldepartementet 

 Møte med Karrieresenteret 

 Snakket til studenter på HINTs karrieredag 

 Møte med Distriktssenteret 

 Møte med SINTEF 

 Webcruiter kurs 

 Presentasjon av NærUng til Indre Namdal Regionråd 

 Veileder på Global Dignity Day 

 Arrangør av NærUng gründercamp HINT 

 Ungdomskonferansen 

 Salgsmøte med Ordfører i Namsskogan 



 Lærer på Venture cup 

 Mentor for studenter ved HINT 

 Verran konferansen 

 Møte med HINT og TFOU 

 

Mere utfyllende om alle møte ligger vedlagt. 

 

 

 

Regnskap  

 

 

Se vedlagt revisorbekreftet sluttregnskap. 

 

Prosjektregnskapet viser et overskudd pr 31.10.2014 på 235 934,34 kr.   

 

Kommentar til prosjektregnskapet: 

1. Pensjonskostnader er med i regnskapet, noe som ikke var med i 

prosjektsøknaden 

2. Salg til testkommune (Inderøy) er også tatt med i prosjektregnskapet. 

3. Uten salg og pensjonskostnadene ville man kommet nært 0 som resultat. 

4. . Overskuddet er i sin helhet salget til testkommunen Inderøy, og vil bli 
overført til ordinært oppstart i januar 2015 

 

Hvilke 

målsettinger i 

distrikts- og 

regionalpolitik

ken hører 

prosjektet inn 

under? (Sett 
kryss ved 

svaret, flere 

svar er mulig) 

 

 

X Stabilisere eller øke befolkningen 

X Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

X Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til 

nyetableringer 

X Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

X Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og 

formalkompetanse) for målgruppen 

a) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 

breibånd) 

b) Styrke regionale sentra 

X Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringssted for bedrifter? 

X 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) 

NærUng blir etter prosjektslutt en underavdeling i Steinkjer Næringsselskap. 

NærUng metoden er nå mulig å kjøpe for interesserte kommuner. De vil da få 

en pakke som leveres av NærUng, prisen varierer på hvilke pakker 

kommunene kjøper (legger ved en kontrakt med forslag til oppstartspakke)  

Inderøy kommune har kjøpt NærUng metoden allerede i 2,5 år. 

 Namsskogan kommune har skrevet kontrakt for 2015, 2016 og 2017.  

Verran og Lierne kommune skal ha kjøp av NærUng metoden, opp til vedtak 

i kommunestyret i løpet av 2015. 

NærUng har også blitt kontaktet utenfor fylket, fra kommunen Nordre Land, 

som er interessert på og se på muligheten for å få startet opp NærUng der. 

 

Kommuner med NærUng i 2015: 



Steinkjer 

Leksvik 

Inderøy 

Namsskogan 

 

Jobber med: 

Verran 

Lierne 

Vi mener at dette er en metode som alle kommunene i Nord Trøndelag og 

tilslutt resten av landet bør bruke. Da vi har behov for mange nye gründere og 
det å jobbe med dette tidlig, se talentene tidlig, vise muligheten gir resultat. 

 

 

 

 
 


