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Bakgrunn for prosjektet

• Holtenutvalget, ad-hoc utvalg vedtatt i kommunestyret 24.11.2016.

• Holtenutvalgets forslag, saksfremlegg 07.08.2017, tiltak 14 

punkter, punkt 3.

• Formannskapet vedtak, november 2018, 1,5 mill. i driftsmidler til 

utprøving i 2019.

• Offisiell åpning av Ungdomsplassen, Mars 2019 i City gården.

• Vedtak på driftsmidler, Desember 2019, 750 000 til videre 

utprøving. 



Oppdragsbeskrivelse Ungdomsplassen

•«Prøve ut en felles arena der

målgruppen kan få 

nødvendig kontakt med 

våre tjenester uten 

timeavtale.»



Utforming av Ungdomsplassen

Ungdomsplassen

Drop in

Samtale, «henge» og/eller 
aktivitet/temakveld

Veiviser

Informasjon og/eller

videreformidling

Oppfølging

Individuell og/eller gruppe



Åpningstider, målgruppe og beliggenhet.

• Tirsdager og Torsdager kl. 16-20.00 og Fredager 12-16.00

• To ansatte på jobb, alltid en ungdomskontakt

• Totalt 6 ansatte som betjener åpningstidene

• Lokaler som er tilrettelagt målgruppen, i City gården.

• Målgruppe ungdom 13-23 år.

• Gratis kveldsmat på kveldsvaktene



Målgruppe

• Ungdom 13-23 år.

• Ungdom med begynnende psykisk uhelse (ungdata).

• Ungdom som er ensomme (ungdata).

• Ungdom i begynnende ruskarriere.

• Ungdom med andre hjelpebehov, bl.a diverse diagnoser.

• Ungdom som bare trenger å snakke litt.

• Ungdom som henger i sentrum og andre offentlige steder.

• Ungdom over 18 år.



Faglig tilnærming

• BYGGE RELASJON:

• En prosess

• Gjentakelser:

avise og komme tilbake

• God relasjon er premisset 

for å komme i posisjon

til endring.

Frivillighet

Tilgjengelighet/

lavterskel

Positive 
opplevelser 
med ansatte

Tillit

God relasjon



Ungdomskontaktens rolle

• Jobber turnus

• Kjenner ungdom i sentrum

• Har allerede eksisterende tillit i ungdomsmiljøet

• Er dyktige på relasjon

• Forsterker relasjon og tillit ved å være på flere arenaer

• Tilgjengelighet på kveldstid

• Sluser ungdom inn på ungdomsplassen



Besøkende og tall

• Gjennomsnitt 7,7 besøkende pr. vakt (litt flere på kveld).

• Beste måneden 85, januar i år.

• 38% kom for å få hjelp/snakke med en voksen

• 43% kom for å henge

• 20% kom for å treffe andre ungdommer

• 11% kom for å delta på 

temakveld el.l.

Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov

Besøkende 74 75 68 64 Stengt, men 

tilbud om 

aktiviteter/tur. 

Stengt Halv mnd: 

36
56 59

Des Jan Feb

Besøkende 80 85 63



Økonomi

• Budsjett 2019:

• Ca. 135 000,- til leie av lokaler

• Ca. 750 000,- til stillinger/ansatte

• Resterende til drift (renhold, fellesutgifter o.l.), utstyr, mat, 

møbler og aktiviteter/kurs.

• En ung ufør koster 9,7 mill i trygdeutbetalinger alene.

• I Ringerike har vi 147 unge uføre (3,3% mot Norges 2,4%)



Evaluering

• Meget høy brukertilfredshet:

• 90% av ungdommene fikk det de kom for

• 78% vil tilbake

• Samarbeidspartnere, ansatte og ungdommer ønsker 

Ungdomsplassen videre, i sentrumsnære lokaler.

• Ungdomskontakten bør være en del av videre drift.

• Vi mangler stillinger til å drifte.



Kommentarer

• «Utrolig hyggelige voksne»

• «Dere er kjempegreie, 

hjelper folk som trenger hjelp og de kan spørre om hva de vil»

• «Tok ansvar når det ble vanskelig med angst»

• «Elsker dette stedet»

• «Det er alltid hyggelig å komme inn her. Det er en trygg plass 

for ungdom å snakke eller bare henge.»

• «De beste ansatte, glad i dere»



Veien videre

• Midler til videre drift.

• Midler til nye stillinger/ansatte.

• Ungdomskontakten bør være en del av driften, uten at det tas 

fra utetiden.

• Lokaler med åpen dør, sentral beliggenhet.

Forslag: Slå sammen UK og UP til en forebyggende lavterskel 

ungdomsgruppe som jobber både ute og inne. Øke stillinger.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


