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Kommune:  Steinkjer kommune  

Prosjektnavn:  Det gode liv i Steinkjer - Åpen - Lys - Glad 

Prosjektleder:  Astrid Skogseth Fuglesang  

Leder i 

Styringsgruppen:  

Rådgiver Grete Waaseth  

Kontaktperson i 

Fylkeskommunen:  

Jorun Braseth  

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss mulig)  

X 

X 

X 

a) Styringsgruppe  

b) Forankring i befolkningen  

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?  

Visjon:  

• Satsing på å forsterke optimisme og bolyst blant unge 

• Steinkjer skal framstå som et attraktivt bysentrum med sterke 

grendesentra omkring – en bygdeby – hvor unge voksne ønsker å bo, 

flytte til og etablere seg 

Hovedmål: 

• Skape bomiljø i Steinkjer som er attraktive for målgruppen til satsingene 

Jobb i NT, NærUng og Ungbo (dvs. unge voksne) 

• Samarbeid om stedsutvikling, aktiv deltagelse og begeistring skal være 

en naturlig del av prosjektaktørenes virksomhet og tankesett, i henhold 

til ambisjonen Steinkjer tar samfunnsansvar  

RAPPORT: 

- Vi opplever at vi er i ferd med å nå våre mål om å forsterke optimisme og 

bolyst blant unge og framstå som en attraktiv kommune. Dette er imidlertid 

ikke gjort «over natta». Det er et langsiktig og møysommelig arbeid – men 

med den ekstra ressursen som dette prosjektet har tilført kommunen, ser vi at vi 

får til mer! Magien oppstår når vi koordinerer, kunnskapsdeler og skaper 

synergier ved at prosjektledelsen ser ting i sammenheng – da blir summen mer 

enn det enkelte prosjektet og den enkelte satsingen. Legger her ved lenker som 

vi mener eksemplifiserer dette:  

- https://www.youtube.com/watch?v=czFyIF-nk_I (laget av Bolystprosjektet) 

- http://jobbint.no/kommune/steinkjer-kommune/ (innholdet levert av 

mailto:postmottak@krd.dep.no
https://www.youtube.com/watch?v=czFyIF-nk_I
http://jobbint.no/kommune/steinkjer-kommune/


 

Bolystprosjektet) 

- http://naerung.no/ (veiledes av Bolystprosjektet) 

- Flerkulturelt myldrearrangement 

- Vedlagt eksempel på bolystteamets arbeid i lokalmiljø, Beitstad 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse?  

Målgrupper: 

 Målgruppe for prosjektet er unge voksne mellom 16 og 35 år, som bor i 

Steinkjer og de som er aktuelle å rekruttere til Steinkjer 

• Flyktninger og innvandrere i målgruppen skal vies særlig oppmerksomhet 

• Både småbarnsforeldres ønsker og behov og barns stemme skal komme fram i 

prosjektarbeidet 

RAPPORT: 

- Ved hjelp av prosjektet har vi nå ressurser til å innhente kunnskap om 

målgruppen og kan modellere tiltak og kunnskap slik at vi når mer presist fram 

til målgruppene. Se eksemplet med «JobbiNT» og «NærUng» nevnt ovenfor. 

FUN-gata (Framtid – Ungdom – Næring) er også et tiltak der vi har lyktes med 

å nå målgruppen. Vi opplever likevel at det er mer å hente, og skal jobbe 

målrettet for å oppnå stor måloppnåelse også videre i prosjektet. Målgruppen 

flyktninger og innvandrere har vi på handlingsplanen for våren 2015, så der vil 

det bli mer å melde ved neste rapportering.  

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak  

RAPPORT: 

Mobiliseringsmøter 

Vi har nå gjennomført mobiliseringsmøter ved Ogndal skole (bestilling fra rektor, 

prosess med ansatte – plan for videre arbeid med elever og bygda i vinter), flere møter i 

Stod (fokus på steds – og næringsutvikling), prosess i åpent innspillsmøte i regi av 

mangfolds- og likestillingsutvalget i Steinkjer (knyttet til å skape tilbud til svakere 

grupper i Steinkjer), med et utviklingsprosjekt i Henning (knyttet til småflyplass m.m.), 

kartlegging av de kreative næringene i hele Inn-Trøndelag er gjennomført (i regi v 

Trøndelag Forskning og Utvikling) og to møter er avholdt (det møtte hele 25 

næringsaktører) med utgangspunkt i et innbyggerinitiativ i Beitstad. I det videre 

arbeidet vil vi i enda større grad ta med oss spørsmål knyttet til analyser som er gjort 

med materiell fra «Folkestemmen». Gjennom Bolystprosjektet fasiliterer vi prosesser 

for bolyst og boligutvikling i lokalsamfunn (jf. kommuneplanens samfunnsdel 2014-

17). Ansvaret tilligger plan og utredningstjenesten, som gjennom dette prosjektet tester 

ut en ny arbeidsform for denne virksomheten, et tverrfaglig sammensatt Bolystteam. 

 

Kartlegging  

Mobiliseringsmøtene, «Folkestemmen» (en bred innbyggerundersøkelse i Steinkjer 

kommune om opplevelsen av egen bokvalitet og bolyst) og undersøkelse blant de 

kreative næringene er per i dag de arenaer der vi har kartlagt hvordan de opplever 

kvaliteten i egen kommune, der vi i vårt arbeid har spesiell vekt på de unge 

innbyggerne. Vi får god tilbakemelding på vår tilstedeværelse som fasilitatorer for 

prosesser – og vi begynner å ha et materiale der vi begynner å få bekreftet og nyansert 

de påstandene som kom fram i «Folkestemmen». Det er gjennomført en studietur til 

NOKU i Oslo der vi har fått dypere innsikt i, og trygghet i, Cultural Planning som 

metode for dette arbeidet. Under Steinkjermartnan hadde Bolystprosjektet stand i FUN-

gata der vi også brukte verktøy for å få kartlagt de unge innbyggernes opplevelser 

http://naerung.no/
http://hilmarfestivalen.no/hendelse/fleirkulturelt-myldrearrangement/
http://www.steinkjer.kommune.no/hva-sier-folkestemmen-om-framtida-for-steinkjersamfunnet.5297263-58206.html


 

knyttet til egen kommune. Her ble HUZE og prosjektet knyttet til 

kartlegging/evaluering av ungdomstjenesten sitt arbeid presentert i en utstilling som 

skapte dialog og flere historier (mer kartlegging). Her hadde vi også organisert felles 

stand med prosjektet JobbiNT og NærUng. Hovedmålgruppen for FUN-gata var unge, 

tilhørende i Steinkjer – eller potensielle tilflyttere. Det var bra besøk og god 

tilbakemelding på dette tiltaket. 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig 

plan 

 

 

X 

a) følger opprinnelig plan 

b) Forsinket pga. 

c) Det er foretatt følgende justering: Prosjektet ble igangsatt som planlagt i 

august 2013, og har hatt god fremdrift. Men prosjektleder ble først 

engasjert 1. desember 2013, så de økonomiske rammene er blitt noe 

forskjøvet. Vi varsler derfor allerede nå at det vil bli aktuelt å forlenge 

prosjektet fram til 31.12 2015.  

Oppnådde 

resultater  

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

a) Helt lokal effekt: Hovedmålene med prosjektet knytter seg til Steinkjer 

kommune som en geografisk enhet, men funn og kunnskap deles 

regionalt. 

b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen: Gjennom den 

regionale rollen Steinkjer har som Fylkeshovedstad og det regionale 

samarbeidet som er etablert i Inn-Trøndelag, kunnskapsdeles det mye på 

tvers av kommunene. Delprosjektet med de kreative næringsaktørene 

omhandler Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer. Arrangementsprosjektet 

som delprosjekt favner også flere kommuner.  

c) Effekten kommer i hele fylket: JobbiNT og NærUng har hele Nord-

Trøndelag som nedslagsfelt, og en attraktiv fylkeshovedstad vil selvsagt 

ha en positiv effekt på de andre kommunene også. I den grad man skal 

evne å oppveie tyngdekraften som ligger i sentraliseringstrenden, må vi 

ha en attraktive fylkeshovedstad og evne å kommunisere suksesser og 

muligheter knyttet til regionen som helhet. Gjennom JobbiNT og 

NærUng, opplever vi at dette er i ferd med å befeste seg som 

kommunikasjonsstrategi. 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller  

utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

RAPPORT: Prosjektledelsen i Bolystprosjektet følger opp alle delprosjekter 

tett og er innholdsleverandør på hvordan vi kommuniserer effekt, hvordan vi 

kunnskapsdeler og koordinerer, samt hvordan vi kommuniserer ut Steinkjer 

som et attraktivt sted. 

Kort beskrivelse 

av 

metodikk 

prosjektet 

(max 250 ord) 

RAPPORT: 

 Kartlegging, med metoder som Folkestemmen 

(http://www.steinkjer.kommune.no/hva-sier-folkestemmen-om-framtida-for-

steinkjersamfunnet.5297263-58206.html), prosessmøter med bruk av verktøy 

fra Cultural planning og Sosiokulturell planlegging.  Innbyggernes kunnskap 

omkring de fysiske, kulturelle, sosiale og miljømessige kvalitetene i sitt 

lokalmiljø (inkl. lokal identitet og organisering av lokalsamfunnet) 

http://www.steinkjer.kommune.no/hva-sier-folkestemmen-om-framtida-for-steinkjersamfunnet.5297263-58206.html
http://www.steinkjer.kommune.no/hva-sier-folkestemmen-om-framtida-for-steinkjersamfunnet.5297263-58206.html


 

systematiseres og har som mål å bli inkludert i det kommunale planverket og 

åpent publisert med enkle, visuelle virkemidler  

 Medbestemmelsesprosesser som viser meningsmangfoldet og innlemmer 

uenighet (ulike interesser, diskurser og konflikter) i utviklingsprosessene og 

skaper resultater på bakgrunn av uenighet. Dette sikrer at næringsliv, 

organisasjoner og innbyggere engasjerer seg og tar ansvar for å opprettholde 

og forbedre bokvaliteten i eget lokalmiljø  

 Bolystteamet - et mobilt, koordinerende tverrfaglig team med ansatte i 

Steinkjer kommune som legger til rette for at innbyggerne føler ansvar for, og 

har mulighet til å utvikle sitt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet skal jobbe i 

lokalmiljøene. 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

RAPPORT: 

 Prosjektet er utpreget metodisk og metodikken vi utvikler og trekker erfaringer 

fra vil være relevant for kommuner som opplever tilsvarende utfordringer som 

Steinkjer (sentraliseringstrend, unge voksne reiser til mer sentrale strøk). 

 Gjennom den regionale rollen Steinkjer har som Fylkeshovedstad og det 

regionale samarbeidet som er etablert i Inn-Trøndelag, kunnskapsdeles det mye 

på tvers av kommunene. Det tilligger også prosjektet å ha en koordinerende og 

kunnskapsdelende rolle på tvers av prosjekt og tiltak som delvis har hele fylket 

som nedslagsfelt – slik opplever vi stor overføringsverdi til flere kommuner. 

Ekstern 

kommunikasjon 

og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

RAPPORT: 

 NOKU-møte: kompetanseheving på Cultural Planning i juni 2014. 

 Stedsutviklingskonferansen "småbyenes utfordringer og muligheter" i 

september 2014 (arr: Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, 

Distriktssenteret, og KMD) 

 En rekke møter er gjennomført/deltatt på, disse er beskrevet tidligere i 

dokumentet. 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

RAPPORT 

 

 
 

 



 

 
 

 

Hvilke 

målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

a) Stabilisere eller øke befolkningen 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra  

til nyetableringer 

d) økt innovasjon eller innovasjonsevne 

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 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringssted for bedrifter? 

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

reisemål? 

Gi en kort omtale 

av hvordan 

arbeidet er tenkt 

videreført etter 

prosjektets slutt 

(maks 250 ord) 

Videreføring etter at prosjektet er ferdig følges opp av: 

 At arbeidsmetoder fra prosjektet innarbeides i kommuneorganisasjonen 

gjennom erfaringer, kunnskapsdeling og planverk  

 Innarbeide ny kunnskap om bomiljø i kommunens planverk  

 Etablere ett kontaktpunkt i kommuneadministrasjonens ledelse som 

ivaretar et tydelig på ansvar for rollefordeling i kontakt med innbyggere, 

lokalsamfunn, arrangement m. v.  

 Det tverrfaglige Bolystteamet gjennomfører helhetlige 

samfunnsutviklingsprosjekt for grendesentra og lokalmiljø, herunder 

prosesser for boligutvikling (jf. kommuneplanens samfunnsdel 2014-17) 

der ansvaret tilligger plan og utredningstjenesten. 

 Følge opp Steinkjerprofilen i forhold til å markedsføre kommunen som en 

attraktiv fylkeshovedstad tillegges en profil – og omdømmegruppe under 

ledelse av  

 Gjennomføre erfaringskonferanse for å befeste tankesett hos aktører  

 


