
Frostatingsprosjektet 
– hvilke næringspotensialer representerer dette, og 

hvordan kan bedriftene ta del i prosjektet

1. desember 2022 

Næringsforeningen i Værnes regionen



Historiene vi forteller om stedet vi bor 
på – former våre meninger om 
hvordan Frosta er.

Målet er å høre alle sine historier. 
Lytte til engasjement og sikre eierskap 
til et løft for Frostatinget og historiske 
Frosta – men også dagens Frosta.

Dine historier og meninger er derfor 
viktige for oss når vi skal hjelpe til 
med å løfte fram Frosta sin historie 
knyttet til 750-årsjubileet for Mangus
lagabøtes landslov, for å finne Frosta 
sin plass i Nasjonaljubileet, og i 
arbeidet med å se hvordan vi kan 
skape formidling rundt, og i 
forlengelsen av Tinghaugen
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Veldig kort – minner om bakteppet

• Frostatinget, Frostatingsloven og dagens rettssamfunn

• Bygger på mange år med arbeid på Frosta for området rundt Tinghaugen til 

et helhetlig og variert formidlingsområde for Frostatinget og 

Frostatingsloven 

• I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble lovtatt på Frosta

• Nasjonaljubileum i 2030, Olav Haraldsson sitt fall i slaget på Stiklestad og 

helgenkåringen i Nidaros året etter



Målet med forprosjektet er å 

skape stolthet, bolyst, 

engasjement og et ønske om å 

utvikle Frosta videre for 

innbyggere, næringsliv, lag og 

organisasjoner. 

Og spesielt for barn og unge.



Videre plan 

• Jubileumsdagen settes til 24. juni 2024
• I tilknytning til dette skal det være to uker med ulike aktiviteter
• Se på muligheten for et Frostatingslaug
• Frostakonferansen ønskes knyttet tett opp til jubileet, og bør være det 

første arrangementet i feiringen
• Kongen, Stortingspresidenten og Høyesteretts-justitiarius inviteres til 

jubileet
• Det bør gjennomføres ulike fagseminar i løpet av våren
• Lag og org., næringslivet oppfordres til å gjennomføre egne arrangement 

gjennom hele året som understøtter jubileet
• Det arbeides videre med ekstern finansiering både med hensyn til jubileet 

og formidlingssentret



•







Er det næringspotensiale i et 
jubileum, og hvordan kan 
bedriftene ta del i prosjektet?
Til inspirasjon

Hva kjennetegner suksessrike distriktskommuner, og erfaringer fra et jubileum



Dette kjennetegner suksessrike 
distriktskommuner

• En offensiv og optimistisk utviklingskultur

• Kort vei mellom ideer og beslutninger

• Betydningen lokale entreprenører og ildsjeler

https://distriktssenteret.no/artikkel/dette-kjennetegner-suksessrike-distriktskommuner/#en-offensiv-og-optimistisk-utviklingskultur
https://distriktssenteret.no/artikkel/dette-kjennetegner-suksessrike-distriktskommuner/#kort-vei-mellom-ideer-og-beslutninger
https://distriktssenteret.no/artikkel/dette-kjennetegner-suksessrike-distriktskommuner/#betydningen-lokale-entrepren%C3%B8rer-og-ildsjeler


Attraktivitetsmodellen – arbeidsplassvekst i 
næringslivet 

• Grip mulighetene som byr seg
• På alle steder eller kommuner oppstår det fra tid til annet anledninger. 
• Det kan være kriser eller andrer uforberedte muligheter. Noen griper 

anledningen – andre lar den drive forbi. 
• De suksessrike kommunene ser ut til å ha et heldig grep med å «fange 

mulighetene» – dreie kriser til anledninger, og se på farer som potensialer

FROSTA har et 750-årsjubileum og en unik posisjon i Norsk historie og 
dra veksel på. Skal vi gripe den muligheten?

https://distriktssenteret.no/artikkel/dette-kjennetegner-suksessrike-distriktskommuner/#grip-mulighetene-som-byr-seg


Steinkjer-lauget 2007 som inspirasjon?

• Coop Steinkjer, NTE, Byggmakker Gipling, Fokus bank, Steinkjer 
Sentrum Markedsforening, Gilde, AMFI Zebra, Globus Storsenter, 
Steinkjer-buss, Sparebank 1 Midt Norge, Dampsaga Senter, Gule biler, 
Trønder-Avisa, Steinkjer-Avisa, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), 
Knuts Transport, NOTAR og Quality Grand Hotell

• Ett hovedarrangement hver måned i regi av den enkelte aktør, som 
Hovedlandsrennet på ski, OL i Stod, Landsskytterstevnet, 
Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen og flere

• Enkeltpersoner som ble utnevnt til Steinkjer-ambassadører



Hva?

• Steinkjer-lauget 
finansierte bannerne

• Merkevarebygde med 

bruk av logo

• Møtested

• Heiagjeng

• Ambassadører

• Sponsorer 



Steinkjer-lauget ble evaluert 

• Steinkjer-lauget 2007 var en positiv møteplass som skapte 
ideer, begeistring, optimisme og applaus.

• I all hovedsak sitter flertallet igjen med et positivt inntrykk etter 
jubileumsåret 

• Jubileumsåret førte til økt begeistring i næringslivet i Steinkjer 

• Næringslivet mener jubileumsåret var en folkefest 

• Næringslivet mener jubileumsåret førte til sterkere samhold

• Jubileumsåret førte til sterkere Steinkjer-identitet









Diskusjon og innspill
Diskuter og noter i små grupper

Alle innspill samles inn 





1. Hvordan skal Magnus Lagabøtes landslov markeres 
og feires i juni 2024?

2. Hvordan kan næringslivet markere jubileet resten av året i 2024?

3. På hvilken måte kan vi etablere et Frostatings-laug for å løfte fram 
Frosta?

4. Hvordan skal Frosta være en del av nasjonaljubileet fram mot og i 
2030?

5. Hva skal være innholdet i et formidlingssenter?



Del fra deres gruppe den ideen som dere mener er 
viktigst – morsomst – størst – mest for pengene – gir 
størst oppmerksomhet – gir størst engasjement…

Del i plenum



• Hva er den viktigste a-ha opplevelsen i 
diskusjonene/samtalene deres i dag, som dere må 
dele med oss alle for kvalitetssikring av det videre 
arbeidet med dette prosjektet



Kommer du på ideer etter i dag – send 
til: Astrid.skogseth@hilmarfestivalen.no

mailto:Astrid.skogseth@hilmarfestivalen.no


Takk for i dag – og takk for innsatsen!


