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Regionale ungdomssatsinger i Oppland og betydningen av disse

1. Bakgrunn
Siden 1999 har Oppland fylkeskommune støttet regionale ungdomsprosjekter.
Det første regionale ungdomsprosjektet startet opp i Valdres i 1999 og ble kalt
Ung i Valdres. Deretter fulgte flere regioner etter og i 2012 kom Nord-Gudbrandsdalen som siste region med. Etter dette har alle de seks regionene i Oppland hatt
regionale ungdomsprosjekter/satsinger (heretter kalt satsinger).
Satsingenes grunntanke er at det skal lages gode aktiviteter og arrangementer
for og med ungdom i regionene. Disse skal være åpne for alle og målet er blant
annet å reduserte sosiale forskjeller blant ungdom, hindre rusmisbruk, øke kreativitet, fysisk aktivitet, trivsel og bolyst og skape gode fritidstilbud og opplevelser.
Disse satsingene fungerer som viktige samarbeidspartnere for utøvelse av ungdomspolitikken til fylket. De har god kjennskap til sine egne ungdomsmiljøer og
behov og ønsker som finnes ute i regionene. De har god kontakt med ungdommene og et bredt nettverk med de som jobber med ungdom lokalt og regionalt.
Satsingene har mottatt støtte fra fylkeskommunen over flere år, og mellom 2012
og 2015 ble det inngått 3-årige avtaler i forhold til støtte. I 2015 gikk fylkets
ungdomspolitikk - Ung i Oppland ut. Det er besluttet i Regional planstrategi for
2016–2020 at ungdomspolitikken skal rulleres i perioden. I 2016 utarbeidet
arbeidsgruppen for Ung i Oppland et kunnskapsgrunnlag på ungdom. Dette skal
blant annet utgjøre bakteppet for utarbeidelse av ny ungdomspolitikk. I påvente
av dette arbeidet ble det kun gitt ett-årig støtte for 2016 til regionene. Det utlyses
ett-årig støtte også for 2017, og det sees på muligheten for 3-årig støtte fra 2018.
I 2016 mottar regionene støtte fra Oppland fylkeskommune fordelt slik:

Støtte fordelt på regioner i 2016
Prosjekt/region

Tildeling

Ung i Midtdalen

350 000

Ung Hadeland

300 000

Ung i Valdres

350 000

Ung i Nasjonalparkriket (Norddalen)

300 000

Lillehammer-regionen (UFO)

350 000

Gjøvik-regionen (Ungdom i aktivitet)

250 000

Total tildeling
Satsingene blir tildelt støtte utfra aktivitet og omfang.

1 900 000
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2. Sammendrag
Satsingene er organisert ulikt, fra stillingsstørrelse på prosjektleder fra 50, 80
og opp til 100 %. Eierskap og tilknytning til kontorfellesskap varierer også fra tilknytning til regionråd, kommune og videregående skole. Hvordan satsingene
finansieres varierer også, men de har alle støtte fra Oppland fylkeskommune,
og de aller fleste har også støtte fra kommunene i regionen eller regionrådet.
I tillegg søker enkelte satsinger på eksterne midler for å finansiere enkelttiltak,
dette kan være Aktiv ungdom midler, lokal sponsorstøtte, stiftelser og fond.
Hvordan satsingene er forankret i kommunale/regionale styringsdokumenter
og planer varierer, men de har alle egne prosjektplaner. Ellers er enkelte også
forankret gjennom regionrådenes styringsdokumenter og handlingsplaner, noen
er forankret i kommunene sine planer og gjennom interkommunalt samarbeid.
En er også forankret i planene til en videregående skole. Man ser at det for
enkelte vil være hensiktsmessig å ta en ny runde med forankring og kanskje
særlig i kommunene, både med tanke på eierskap og nytte, men også i forhold
til medfinansiering.
Hovedmålgruppen varierer noe, enkelte har hovedfokus på spesielle aldersgrupper som fra 16 til 19 år, men de fleste har målgruppen fra 13 til 20 år, og da
med særlig fokus på ungdom som er inaktive, uorganiserte og selvorganiserte.
Satsingene har definert ulike hovedmålsettinger, men felles for de alle er at de
skal skape positive og gode aktiviteter for ungdom i kommunene på tvers av
alder, kjønn og kommunegrenser. Å skape gode møteplasser med lav terskel som
er åpne for alle går igjen som et av de viktigste satsingsområdene. Å skape et
positivt ungdomsmiljø, inkluderende kulturarenaer, bolyst og mestringsfølelse er
alle viktige stikkord i målsettingene. Ungdomsmedvirkning er en forutsetning og
legges til grunn for aktivitetene. Trygt hjem-ordningen og internasjonale prosjekter
er også satsinger som ses på som svært viktige for enkelte av regionene.
Samarbeidspartnere og nettverk er viktig og nødvendig og de regionale satsingene har en viktig posisjon i og med at de har et bredt kontaktnett blant ungdom,
men også blant voksne og andre aktører i lokalsamfunnet. Slike satsinger er
nettverkskapende og de har forutsetningene for å kunne skape et helhetlig tilbud
for ungdom på tross av ulike sosiale forskjeller. Regionene har også noe ulike
samarbeidspartnere, men noen av de viktigste utenom ungdommene selv er:
Kommunene, regionrådene, andre ungdomsarbeidere, frivillige lag og foreninger,
skoler, kulturskoler, politi, festivaler, elevtjenesten ved skoler og lokalt næringsliv.
Godt samarbeid mellom kommunene i regionen og med fylkeskommunen er
viktig for å opprettholde et godt og viktig tilbud for og med ungdom.
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Aktivitetene og arrangementene som satsingene står for varierer noe fra region
til region. Ingen regioner er helt like og tiltakene er etter beste evne tilpasset det
miljøet og det behovet som er blant ungdommen. Noen av satsingene er drevet
over mange år og man har gjort seg ulike erfaringer over hva som fungerer og
ikke. Enkelte har et sterkt fokus på at aktivitetene skal treffe flest mulig, uavhengig
av alder og kjønn og enkelte går inn og jobber med enkelt ungdommer som på en
eller annen måte sliter og trenger oppfølging. Felles for de alle er at de er viktige
bidragsytere til ungdoms fritid, utfoldelse og mestring. De skaper gode møteplasser
og arenaer og de utvikler aktiviteter sammen med ungdom, som igjen sørger for
aktiviteter på ungdoms premisser.
Større aktiviteter som drives er blant annet ungdomsmusikalene i NordGudbrandsdalen og Valdres, Kåjacamp og Statement i Midt-Gudbrandsdalen,
Sykkelbirken i Gjøvikregionen, Aktiv sommer på Hadeland, musikal og lavterskeltilbud i Lillehammerregionen. Les mer om aktivitetene under hver enkelt satsing
lenger ned i dokumentet.
Framover blir det for enkelte regioner viktig å se på forankringen til satsingene
ute i kommunene både med tanke på eierskap, involvering og økonomi. Det bør
også jobbes videre med nettverksbygging i forhold til å samle kompetanse og
ressurser for å skape mer robuste, bredere og mer varige tilbud. I tillegg til at det
skal utlyses støtte fra Oppland fylkeskommune, skal det også ses på hvordan vi
best kan spre kompetanse mellom regionene og mellom andre aktører og samarbeidspartnere i kommunene og regionene.

3. Utfordringer
Forutsigbar og god økonomi er en utfordring for satsingene. For å kunne opparbeide og opprettholde gode tilbud og aktiviteter kreves det langsiktig planlegging. Forutsigbar økonomi skaper også ro og frigir ressurser til å jobbe med
det som gir effekt, nemlig selve tiltakene. God økonomi er viktig for å kunne
jobbe med de tiltakene som fungerer og videreutvikling av disse. Tilskuddene
til satsingene har ikke økt på mange år, dette er utfordrende da prisene stadig
stiger og utgiftene blir større på de ulike tiltakene. Det er også vanskelig å drive
utvikling i et lengre perspektiv uten økte ressurser.
Enkelte satsinger nevner også engasjement blant ungdom som en av utfordringene. Det legges ned mye arbeid i å skape engasjement og motivere. Dette kan
kanskje ses i sammenheng med at det finnes mange «ferdig organiserte» aktiviteter i dag.
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Til tross for dette er det mange som faller utenfor disse og som man må jobbe
for å fange opp. Disse ungdommene er gjerne ikke de som melder seg frivillig i
arbeids- og planleggingsgrupper. Det er desto viktigere å få de med, da de utgjør
en viktig stemme i utviklingen av aktiviteter og tiltak. Å vise ungdom og få de til å
forstå at man må engasjere seg og være med å skape ting selv er viktig for samfunnsutviklingen, for å sikre gründerskap og skaperkraft blant de unge.

4. Muligheter
Med forutsigbar og god økonomi kan satsingene få ro til å videreutvikle tiltak og
aktiviteter og skape nye i takt med ungdomskulturen og behovene som kommer.
Satsingene har et sterkt ønske om å kunne gi gode tilbud til enda flere. Både de
som skaper åpne og inkluderende tilbud for alle og de som går mer systematisk
inn og tilbyr enkeltungdom som trenger det et tilpasset tilbud.
Det ligger gode utviklingsmuligheter i økt ungdomsmedvirkning. Å hele tiden
jobbe for at ungdom skal være med å planlegge og påvirke står sentralt. Å jobbe
godt med ungdomsråd og regionale ungdomsråd er viktig arbeid. Å gjøre det
interessant, skape stolthet og status til arbeidet med å engasjere seg i samfunnsspørsmål og egen framtid er viktig for opplandssamfunnet.
Å fortsette å bygge på gode nettverk og skape nye er viktig for utviklingen og en
helhetlig satsing. Det kan skapes større og mer varige tiltak med flere samarbeidspartnere. Dette er også en god måte å få større spillerom på økonomisk.
Nettverksbygging er en viktig del av ungdomssatsingene i regionene.
Flere av satsingene har etter hvert lang erfaring og har prøvd ut flere ulike tiltak.
Det er gode utviklingsmuligheter basert på erfaringer av hva som fungerer og
ikke. Dermed kan man også gå inn og skape helt målretta tiltak som fungerer der
det trengs. Det er også gode muligheter i å satse enda mer på alderstilpassete
aktiviteter.
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5. Resultater
Som i mange andre prosjekter og satsinger er det vanskelig å føre statistikk over
og synliggjøre målbare resultater. Men det er ikke tvil om at gode og åpne fritidstilbud for ungdom har en positivt effekt og er viktig for å kunne skape god trivsel
og god livskvalitet. Dette er kanskje spesielt viktig for de ungdommene som ikke
er knyttet opp til andre organiserte aktiviteter, som for eksempel idrett eller
organisasjonsvirksomhet.
Satsingene hevder at å skape gode møteplasser for ungdom er noe av det viktigste
de gjør. Møteplasser som er åpne for alle, gratis og som er trygge arenaer å delta
på. Ved å skape sosiale møteplasser med aktiviteter åpner man for gode møter
mellom ungdom og mellom ungdom og voksne. Dette igjen er med på å bygge
opp toleranse for hverandre og skape inkluderende miljøer. Nye vennskapsbånd
knyttes, sosialkompetansen og tilhørigheten øker og dette er sannsynligvis med
på å gi økt livskvalitet.
Når det gjelder deltagelse og bruk av aktiviteter og arrangement varierer det
veldig. Som sagt innledningsvis har noen fokus på enkeltpersoner, mens andre
har fokus på å trekke til seg den store gruppa med ungdommer.

Når regionene selv skal framheve sine gode resultater,
er dette noe av det som kommer opp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Større og bredere ungdomsmedvirkning
Føler suksess/motivasjon ved å være med å skape noe selv
Økt arrangørkompetanse blant ungdom
Ungdommene føler mestring i hverdagen
Springbrett for videre karriere/utdanning
Alle satsinger er rusfrie, dette er godt kjent og godt akseptert
Ungdommene kommer fra prosjekter med økt selvtillit
Ungdommene som deltar i fysiske aktiviteter blir mer glad i å bruke kroppen
(bedre i gym/skolen)
Styrkede ungdomstilbud i kommunene ved å jobbe på tvers av kommunegrenser
Bedre kontakt mellom ungdomsarbeiderne i kommunene
Engasjerte lag- og foreninger som ønsker å bidra med aktiviteter for ungdom
Aktive ungdommer gjennom sommeren
Regionen har fått et løft og mange ser at det satses på barn og ungdom
God læring gjennom å delta i regionalt ungdomsråd og også delta på
regionrådsmøter
Trygt hjem ordningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak og øker tilgjengeligheten til aktiviteter
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Trygt hjem-ordningen
Trygt hjem-ordningen går igjen som en av de viktigste tiltakene i flere av regionene. Bakgrunnen for ordningen var å gi ungdom et tilbud om å komme seg hjem
fra arrangementer og festligheter, på en sikker måte og for en rimelig penge.
Dette fungerer som et viktig trafikksikkerhetstiltak, da det fører til mindre bruk
av piratdrosje/unge bilførere. Et annet aspekt ved ordningen, er at det gir økt
deltakelse/tilgjengelighet i forhold til ungdomsarrangement og møteplasser.
Trygt hjem organiseres ulikt i regionene, fra å være et tilbud som kan brukes
både i helger og ved alle typer ungdomsarrangement til kun å være et tilbud ved
spesielle arrangement/tiltak.
Økonomi spiller en stor rolle for hvordan ordningen er organisert i regionene.
En god trygt hjem ordning krever økonomiske ressurser av en viss størrelse.
Tilbudet med trygt hjem bør være tilstede i alle regionene i fylket. Ordningen
burde ideelt sett være mer lik i regionene for å kunne gi samme type tilbud til alle
ungdommene i fylket vårt. Å kunne tilby både individuell transport for ungdom i
helgene og transport i forbindelse med større arrangement er en fordel for å øke
trafikksikkerheten blant ungdom. Samtidig får de et transporttilbud hvor det i dag
ikke er kollektivtransport og det øker tilgjengeligheten i forhold til arrangement
og tiltak, som er viktig for ungdom uavhengig av sosiale forskjeller.
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Foto: Musikal i Nord-Gudbrandsdal

6. Fakta om de regionale ungdomssatsingene
Ung i Nasjonalparkriket
Navn på satsing: Ung i Nasjonalparkriket		
Navn leder: Kristin Haave
Stillingsprosent: 80 %
Kontorsted (organisert under): Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal
Varighet: Prosjekt 1.7.12–1.7.16. Videreføres som en ordinær del under Regionrådet Nord-Gudbrandsdal med navnet «Ung i Nord-Gudbrandsdal»
Budsjett 2016: 810 000 kroner
Finansiering: Støtte fra Oppland fylkeskommune, Regionrådet
Viktige samarbeidspartnere: Kommunene, frivillige lag og organisasjoner, skoler
og lokalt næringsliv.
Regionrådet setter gjennom flere prosjekt fokus på befolkningsutvikling, profilering
og bolyst, og arbeider for å gi ungdom i regionen gode opplevelser. De har tro på
at ungdom som blir hørt og sett i lokalmiljøet får tilhørighet og i større grad vil
vurdere hjemkommunene som aktuelt bosted i voksen alder. Å skape tiltak som
stimulerer til samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i samfunnet, og tilrettelegge for sosiale møteplasser. Ung i Nasjonalparkriket skal være en pådriver for at
kommunene samarbeider om tiltak, og utnytter de arenaer som finnes.
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Tiltak/satsingsområder:
• Ungdommens Regionråd: To ungdommer fra hver kommune utgjør
Ungdommens Regionråd i Nord-Gudbrandsdal.
• Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal: Et unikt prosjekt for ungdom i
alderen 15–25 år, hvor alle som melder seg på får delta.
• Kokkekamp: Et tiltak for 9. trinn i Nord-Gudbrandsdal.
• UKM: Norddalen har felles regionmønstring med svært stor deltakelse.
• Trygt hjem for en 50-lapp: En ordning som er viktig for Nord-Gudbrandsdal
med store avstander og mangel på kollektivtilbud.
• Det er viktig å styrke de tiltakene som finnes i kommunene, og som ungdommene viser stor interesse for, og der de kan ta i bruk sine ressurser. Som
eksempel kan nevnes «Natt på museet» på Lesja, «Villa X-trem» i Vågå og
arbeidet som gjøres i Lesja Dovre Danseteam.
• Det er viktig å støtte lavterskeltilbudene i kommunene.

Viktig for gjennomføring:
•
•
•
•
•
•

Ha gode samarbeidspartnere i kommunene.
Ha et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Ha ansvarlige voksenpersoner som har tro på ungdommen.
Ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp».
Ha en ungdomspolitikk som er «tilpasset» de enkelte regionene.
Ha en konkret, enkel og oversiktlig ungdomspolitikk som kan brukes i det
daglige arbeidet for og med ungdom.

Enkelttiltak fra Ung i nasjonalparkriket som man ser
gode resultater av:
Nord-Gudbrandsdalen jobber svært godt med Ungdommens Regionråd (URR).
Ungdommen i rådet er interessert i samfunnsaktuelle spørsmål, de tar initiativ selv
og får god oppfølging. Via et aktivt Ungdommens Regionråd «læres» ungdommer
opp til å tenke regionalt. De liker å jobbe med regionale saker og spørsmål og de
liker å skape noe der hele regionen deltar. Ungdom ser heller ikke kommunegrenser
på samme måte som voksne. Ungdom fra alle kommunene kommer sammen i ulike
fora og på ulike arenaer. Representanter fra Ungdommens Regionråd deltar i Regionrådets møter og får muligheter til å være med å påvirke politiske beslutninger. Arbeidet med ungdomsråd og tiltak øker ungdommens medvirkning på ulike arenaer.
Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal har leder i 40 % stilling. Ungdom fra hele
Gudbrandsdalen deltar, og de får profesjonell instruksjon innen sang, dans, drama,
kostyme- og kulisseproduksjon og lyd-/lysteknikk. Alle som melder seg på får et
tilbud, og på det meste har det vært med 110 ungdommer i samme oppsetning.
Hver produksjon har en varighet på 7-8 måneder og går annethvert år. Tiltaket
skaper mestring, samhold, optimisme og pågangsmot.
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Foto: Grafitti, Ung i Midtdalen

Ung i Midtdalen
Navn på satsing: Ung i Midtdalen
Navn leder: Mari Grasbakken
Stillingsprosent: 100 %
Kontorsted (organisert under): Nord-Fron kommune
Varighet: Oppstart oktober 2005 og prosjekt tom. 2010, fast ordning fra 2011
Budsjett 2016: 1 012 000 kroner
Finansiering: Ringebu-, Sør-Fron, Nord-Fron kommuner og Oppland fylkeskommune. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal finansierer aktiviteter.
I tillegg søkes det om støtte fra ulike aktører, deriblant Aktiv Ungdom har
støttet prosjekter hvert år siden 2012.
Nettverk: Ungdomsnettverk i Midt-Gudbrandsdal, både ungdomsarbeidere og
ungdomsråd. I tillegg tverrfaglige nettverksgrupper i kommunene som jobber
forebyggende med barn/unge. Har også noe kontakt med naboregionene, men
dette er ikke på fast basis og varierer noe fra år til år.
Viktige samarbeidspartnere: De viktigste samarbeidspartnerne i hverdagen er
ungdoms- og kulturkonsulentene og ungdommer i regionen. I tillegg er kulturlederne, kulturskolene, politi, skolene og andre som jobber med ungdom viktige
å ha i nettverket. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal ved koordinator er også en
viktig samarbeidspartner.
Regionens hovedsatsing for ungdom er å ta med ungdom i styre og stell gjennom
blant annet ungdomsråd, stimulere til å involvere ungdom som frivillige under
regionale arrangement, invitere ungdommen, særlig de fire ungdomsråda til å
delta i politiske og andre prosesser der temaet er regional utvikling, nytenking
m.m. Holde god kontakt med ungdomsmiljøa og beholde ordningen «Trygt hjem»
for å bidra til mobil og trygg ungdom. Videreføre det interkommunale samarbeidstiltaket Ung i Midtdalen og aktiv satsing på ungdomstiltaket MOT.
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Tiltak/satsingsområder:
• Tilrettelegge for regional tilknytning og bolyst ved å skape sosiale arenaer der
ungdom møtes på tvers av både interesser, alder, kjønn og geografisk tilknytning. Herunder arrangementer som Statement Midtdalen, UKM og Kåja Camp.
• Ungdomsmedvirkning i «alle» ledd – følge opp ungdomsråd og regionalt
ungdomsråd, og ta med ungdommer i planlegging og gjennomføring av store
og små arrangementer.
• Internasjonalisering – informere om og tilby ulike internasjonale prosjekter til
ungdommer i regionen (ungdomsutvekslinger).
• Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og mobilitet for ungdomsgruppa.
Herunder «Trygt hjem».

Viktig for gjennomføring:
• Forutsigbar økonomi og realistiske budsjettrammer.
• Personressurser.
• Samarbeid og nettverk mellom kommunene i regionene og også med andre
som jobber innenfor feltet med ungdomsarbeid og forebyggende arbeid, som
andre regioner, fylkeskommunen og regionrådet.

Enkelttiltak fra Ung i Midtdalen som man ser gode
resultater av:
Statement Midtdalen var en nysatsing i 2016 og målet var å arrangere et rusfritt
tilbud for ungdom fra 8. klasse til videregående. Det er Midtdalens regionale ungdomsråd som står for planlegging og gjennomføring sammen med ulike aktører.
De sentrale målene for arrangementet er å forebygge alkoholdebut, øke samholdet blant ungdom i de tre kommunene, styrke det rusforebyggende arbeidet og
gi ungdom mulighet til å øke egen arrangementskompetanse. Arrangementet fikk
stor oppslutning med ca. 120 deltagere og det planlegges videreført i 2017 og
2018 i første omgang.
Trygt hjem ordningen: Trygt hjem tilbudet har blitt benyttet av ca. 400 ungdommer i løpet av 2015. Dette framheves som et av de viktigste tiltakene Ung i Midtdalen har. Ordningen er godt kjent blant både ungdom og foreldre, og det brukes
minimalt med ressurser på markedsføring. Trygt hjem er et viktig trafikksikkerhetstiltak og øker tilgjengeligheten til arrangement/aktiviteter. Tilbakemeldingene fra
ungdommene er at dette er et veldig godt tilbud i regionen.
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Foto: Ung i Valdres

Ung i Valdres
Navn på satsing: Ung i Valdres		
Navn leder: Gaute Lein Ausrød
Stillingsprosent: Daglig leder 60 % (Bente Nordli Holden 20 %, Ørnulf Dyve 20 %)
Kontorsted (organisert under): Valdres videregående skole
Varighet: Kontinuerlig (Oppstart 1999)
Budsjett 2016: 1 050 000 kroner
Finansiering: Oppland fylkeskommune (OFK) og Valdres Natur og Kulturpark (VNK),
samt lokale sponsorer og betalte oppdrag/billettinntekter.
Nettverk: Nettverk for regionale ungdomsprosjekt i Oppland, kulturnettverket i
Valdres, Valdres vgs
Viktige samarbeidspartnere: VNK, Valdres vgs, OFK, elevtjenesten ved skolen
samt lokalt næringsliv
Ung i Valdres ønsker å gi ungdommen en trygg og meningsfull ungdomstid med
ulike aktivitetstilbud for flest mulig. Dette særlig innenfor fysisk aktivitet og kultur
som de ser fungerer godt i sin region. De jobber for å skape en god ungdomstid,
slik at de ser det som aktuelt å komme tilbake til regionen etter endt utdanning.
Inkludere flest mulig i ei ungdomssatsing og gi rom for å være med å påvirke.

Evalueringsrapport 2016
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Tiltak/satsingsområder:
• Kultur og fysisk aktivitet gjennom blant annet musikalen, fjelleik, musikkprosjekt, hybelfrokost og trygt hjem ordningen.
• Entreprenørskap (i samarbeid med skolen og kulturfag).

Viktig for gjennomføring:
• Økonomisk støtte, Valdres Natur og Kulturpark, Oppland fylkeskommune
og Valdres vidaregåande skule.
• Dyktige instruktører til å kjøre aktivitetene.
• Kontinuitet i tilbudet.
• Fortsette godt samarbeid med Oppland fylkeskommune og Valdres Natur og
Kulturpark for ungdomssatsing.

Enkelttiltak fra Ung i Valdres som man ser gode
resultater av:
Musikaloppsetningen har hele tiden vært en viktig del av virksomheten til
Ung i Valdres. Hvert år er en stor del av elevene ved skolen med i framvisningen
som skuespillere, teknikere, band, sang, scenearbeidere, PR-ansvarlige osv.
Alle som melder seg på får en rolle enten det er på eller bak scenen. Er det
enkeltelever som på en eller annen måte sliter og som kunne ha godt av å være
med i musikalen, rekrutteres de direkte, men på en diskre måte. På denne måten
får man ungdom som trenger det inn i gode aktiviteter som de ikke ville melde
seg på av eget initiativ.
Fjelleik er Ung i Valdres sin friluftslivsatsing. Fjelleik ble starta opp av elevene
selv, som et tilbud som skulle forebygge rus. Det er et veldig positivt tilbud for
de som liker frisk luft og mye moro. Ingen forkunnskaper eller forutsetninger er
satt, bortsett fra at man må være glad i å ha det moro sammen med andre.
Det er ungdommer selv som bestemmer hvilke aktiviteter og som sitter i fjelleikstyret. Eksempler på aktiviteter er hytteturer, rafting, brevandring, strikkhopping,
toppturer med mer. Ung i Valdres ser også en ny trend der ungdommer blir mer
og mer opptatt av friluftsliv og dette gjenspeiler seg i deltagelsen i Fjelleik.
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Foto: Skateprosjekt i Gjøvik-regionen

Ungdom i aktivitet i Gjøvikregionen
Navn på satsing: Ungdom i aktivitet Gjøvikregionen
Navn leder: Per Einar Starum
Stillingsprosent: 50 %
Kontorsted (organisert under): Østre Toten kommune
Varighet: Oppstart i 2011, videre drift vurderes årlig
Budsjett 2016: 370 000 kroner
Finansiering: Kommunale, fylkeskommunale og eksterne midler
Nettverk: Alle fem kommuners ungdomsavdelinger
Viktige samarbeidspartnere: Kommunene, lag og foreninger og Erasmus
Gjøvikregionen jobber innenfor rammen av at godt forebyggende arbeid handler
om å skreddersy tiltak mot enkeltungdommer og grupper av ungdom. Med andre
ord skal de opprettholde bred innsats mot hele ungdomsmiljøet, samtidig som
ungdom i risiko skal ivaretas. Dette forutsetter både kommunale og regionale
tiltak. Regionalt samarbeid gir større variasjon i ungdomstilbudet, gode møter på
tvers av kommunegrensene og de som jobber med tilbudene får et større fagmiljø. Det regionale samarbeidet gjør at man kan bruke ressursene i fellesskap,
inspirere, styrke hverandre og få til større og bredere tiltak.

Evalueringsrapport 2016
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Tiltak/satsingsområder:
• Gjøvik-regionen har de siste årene hatt en målrettet satsing på aktivisering av
ungdom - og spesielt ungdom som ikke har vært med i organisert fysisk aktivitet.
• Benytte EUs støtteprogram Aktiv ungdom til internasjonale utvekslingsprogrammer for ungdom (kjennskap gir vennskap og økt toleranse).
• Bidra positivt til det psyko-sosiale miljøet på videregående skole.
• Styrke hverandre i arbeidet med ungdoms kultur- og fritidstilbud.
• Brukermedvirkning – hvordan engasjere ungdom i organisasjonsarbeid

Viktig for gjennomføring:
• Midler til samarbeid.
• De ønsker at Oppland fylkeskommune engasjerer seg i kompetanseheving for
de som jobber med ungdom og fritid.
• Helt konkret er det ønskelig med oppfølging av de som skal arbeide aktivt
med brukermedvirkning og bl.a. drifte kommunale ungdomsråd og andre
medvirkningsordninger for ungdom. Dette kan blant annet gjøres gjennom en
inspirasjons-/nettverkssamling 1–2 ganger per år og knyttes til UFT.

Enkelttiltak fra Ungdom i aktivitet som man ser gode
resultater av:
Ungdomsbirken på sykkel er et årlig tiltak hvor 35 ungdommer fra regionen blir
aktivisert gjennom hele våren med ukentlige treninger og større felles samlinger.
Målet er at alle skal gjennomføre ungdomsbirken. I 2015 gjennomførte 30 av
ungdommene, som i utgangspunktet var utrente, sykkelrittet. Her rekrutteres det
ungdommer som er inaktive og uorganiserte. Tilbakemeldingene fra ungdommene og samarbeidspartnere er positive og har gitt ringvirkninger i form av økt
aktivitetsnivå blant flere av deltagerne. Tiltaket etterspørres av ungdommer og
samarbeidspartnere i kommunene.

Foto: Sykkelprosjekt i Gjøvik-regionen
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Ung på Hadeland
Navn på satsing: Ung Hadeland – Aktiv sommer
Navn leder: Rune Larsen
Stillingsprosent: 100 % (finansiert kommunalt)
Kontorsted (organisert under): Gran rådhus
Varighet: Oppstart 2011, videreføres
Budsjett 2016: 503 000 kroner
Finansiering: Kommunale avsatte midler + fylkeskommunale midler
Nettverk: Kultur- og helsenettverk, skole og interkommunalt samarbeid
Viktige samarbeidspartnere: Lokale lag- og foreninger, grunnskolen – helse og
oppvekst internt
Ung Hadeland er et samlebegrep på regionens ungdomssatsing. Regionen har
felles utfordringer spesielt i forhold til ungdomsgruppa. De har stor variasjon i
ønsker, behov for mangfold og kvalitet. De har ulike ståsteder og interesseområder og derved ulike behov. Aktiviteter, opplevelser og møteplasser må legges til
rette for bruk på tvers av kommunegrenser, være attraktive og ha elementer av
medvirkning og innflytelse for god utnyttelse av deres ressurser for berikelse av
lokalmiljøet og for deres livssituasjon.

Evalueringsrapport 2016
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Tiltak/satsingsområder:
• Kultur for alle – et kulturliv med høy kvalitet, mangfold, bredde og tilbud
til alle.
• Etablere nye attraktive, funksjonelle møteplasser og arenaer for ungdom.
• Barn og unge skal gis muligheter til en menings¬fylt og stimulerende fritidsaktivitet ut i fra egne forutsetninger.
• Utvikle unges kunstneriske og kreative evner og fremme forståelse og
opplevelse av kunst og kultur.
• Sikre at alle gis mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet på ett nivå som
passer den enkelte.
• Skape best mulig oppvekstsvilkår via forebygging, tidlig innsats, helhetlig
tenkning og tverrfaglighet.
• Forebygge alle typer rusmisbruk, med særlig fokus på forebyggende arbeid
blant barn og unge.

Viktig for gjennomføring:
• Etter flere år med tilskudd fra OFK har vi allerede greid å implementere noe inn
i eksisterende drift. For å kunne opprettholde like stort og synlig engasjement
fra regionen er vi avhengig av tilskudd.

Enkelttiltak fra Ung på Hadeland som man ser gode
resultater av:
Aktiv sommer er et godt tilbud på Hadeland, og det er fremmet på tvers av
seksjoner og fagavdelinger et ønske om å videreutvikle dette tilbudet framover.
Ulike former for fysisk aktivitet, friluftsliv, kultur og fritidsaktiviteter, sosiale
treff og turer står sentralt. Rammen for tilbudet er to uker etter skoleslutt og
tre uker før skolestart. Hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 og 18 år.
Aktiv sommer har klart å fange en gruppe ungdommer som av sammensatte
grunner har hatt behov for aktiviteter gjennom deler av sommeren. Arrangementet har en inkluderende og åpen profil, med lav terskel. Prosjektet har
tilknytning til SLT-nettverket, og utover kulturtjenesten, er enhet for Familie
& Helse (inkl. barnevernet), politiet og lag/foreninger involvert operativt. På
denne måten rekrutteres ungdom som trenger det, det skapes godt samarbeid
for videre tverrsektorielt forebyggende arbeid og sentrale nøkkelpersoner opparbeider kontakter og nettverk i ungdomsmiljøet.
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Foto: Havfrua-Elias, UFO Lillehammerregionen

UFO i Lillehammerregionen
Navn på satsing: UFO - Ungdom Formidler Opplevelser
Navn leder: Bjørn R. Jørgensen
Stillingsprosent: 100 %, delt 50/50 mellom to personer
Kontorsted (organisert under): Lillehammer kommune
Varighet: Oppstart i 2007, videreføres
Budsjett 2016: 840 000 kroner
Finansiering: OFK og kommunene Lillehammer, Øyer, Gjøvik
Viktige samarbeidspartnere: Kommunale ungdomstilbud, festivalene og tidvis
skoler
Lillehammerregionen samarbeider om ungdomssatsingen UFO (Ungdom
Formidler Opplevelser). UFO jobber for å skape gode opplevelser for og med
regionens ungdom i alder 13–20 år, med hovedvekt på kultur- og fritidstilbud.
UFO bidrar med å danne en felles plattform og styrke samarbeid på tvers av
kommunegrensene. De ønsker å tilrettelegge for bedre samarbeid mellom ungdomsarenaene i regionen, og inkludere ungdom i utformingen av aktiviteter og
prosjekter.
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Tiltak/satsingsområder:
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for gode kulturarenaer hvor ungdom får utfolde seg.
Bygge arrangørkompetanse blant unge.
Støtte opp og styrke talentutvikling i regionen.
Ta vare på ungdoms initiativ og engasjement.
Skape gode møteplasser for ungdom på tvers av kommunegrenser.
Konkrete tiltak/aktiviteter som UFO bidrar/har bidratt til er musikaloppsetninger,
LAN, railjam, «Ettermiddag», opprettelse av Gausdal videregående skole som
Drømmeskole, festivalsamarbeid, kurs, konserter m.m.

Viktig for gjennomføring:
• Langsiktighet i forutsetninger og økonomi, samtidig som føringene er åpne nok
til at satsingsområder ved behov kan endres underveis.
• Økonomisk forutsigbarhet og stabilitet.
• Godt kollektivtilbud.
• Kontaktpunkter med andre regioner som driver tilsvarende eller lignende typer
satsinger.

Enkelttiltak fra UFO som man ser gode resultater av:
Lavterskeltilbud og samarbeid med ungdomsklubbene/husene er en av UFOs
fremste satsinger. Ungdomsklubbene er viktige arenaer og møteplasser for ungdom. De favner i stor grad uorganisert ungdom som ikke deltar på andre tilbud
og aktiviteter. Samarbeid med ungdomsarbeiderne i kommunene er viktig for å
fange opp behov og ønsker om nye aktiviteter, og for å ha regelmessig kontakt
med ungdom. UFO arrangerer flere ulike arrangement og aktiviteter gjennom
året i samarbeid med klubbene, f.eks. LAN, filmnatt, turer, musikal, sportsturneringer og konserter. UFO har også et bredt samarbeid med ulike festivaler, hvor
man jobber sammen om ulike arenaer for kulturutøvelse. Dette er et viktig bidrag
til talentutvikling i regionen.

Foto: Paintball, UFO Lillehammerregionen
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