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DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 



D 

 

1a. Innledning 
 

ette dokumentet er et resultat av et 
seks måneders forprosjekt der 
mandatet har vært å utvikle et konsept 

for et Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning i Norge, samt 
konkretisere satsingsområder og aktiviteter i 
en slik satsing. Utredningen er gjennomført av 
Tvibit i Tromsø. 

 
Tvibit er et kulturhus for unge kreative 
mennesker mellom 15-25 år. Siden oppstarten 
i 2000 har Tvibit utviklet norsk ungdomsarbeid 
i en positiv retning og ligget i tet på dette  
feltet i Norge, blant annet gjennom utviklingen 
av metoden «Prosjektbasert medvirkning» 
med kultur som bærende element. Metoden 
gir ungdom en unik mulighet til å bidra og 
mestre i samfunnet uavhengig av sosial eller 
geografisk bakgrunn, og har endret innholdet i 
ungdomsarbeid på landsbasis. 

 
I løpet av de siste 12 årene har Tvibit blitt en 
lokal og nasjonal suksesshistorie, og det 
henvises til Tvibit og Tvibit-metodene både 
nasjonalt og internasjonalt. Bak disse 
resultatene ligger en grunnleggende holdning 
til barn og ungdom som en betydelig og unik 
ressurs. 

 

 
Tvibit har i dag en uformell rolle som 
kompetanseorganisasjon for mange andre 
ungdomstiltak rundt om i landet – dette gjøres 
spesielt gjennom studiebesøk utenfra til Tvibit, 
samt at Tvibit kurser og holder foredrag for 
andre byer og organisasjoner som ønsker å 
bygge opp eller forbedre sine 
ungdomssatsinger. Tvibit har også bygd opp 
ungdomshus i Karlsøy og Balsfjord etter Tvibit- 
metoden, samt et ungdomshus i Murmansk. 

 
FNs konvensjon om barnets rettigheter 
Satsing på gode oppvekstkår, å forebygge 
problemer, sikre god helse hos barn og 
ungdom, og verne om barn og ungdoms rett til 
å bli hørt er en av samfunnets viktigste 
ansvarsområder og er forankret i FNs 
Barnekonvensjon. Tvibit og en rekke andre 
aktører arbeider daglig med å følge opp 
Barnekonvensjonen, og Tvibits ambisjon med 
forprosjekt for nasjonalt kompetansesenter  
for ungdomsarbeid og medvirkning har vært å 
ta et nytt løft sammen med 
samarbeidspartnere for å oppfylle 
Barnekonvensjonens innhold i Norge. 

 

 
Politisk og prosjektbasert medvirkning 
Ofte blir ungdom og medvirkning tolket som 
politisk medvirkning. Det er en viktig 
sammenheng i dette, men mange unge har 
behov for å delta på andre arenaer. 
Grunnsteinen i Tvibits arbeid er den 
prosjektbaserte medvirkningen. Gjennom 
dette ønsker Tvibit at ungdom tar ansvar for 
gjennomføring av egne ideer. Refleksjonen 
rundt forholdet mellom tillit og ansvar er 
svært viktig i Tvibits metode. Det skal være 
kort vei fra idé til gjennomføring. I Tvibits 
verden er det ungdommene som er i fokus. 

 
Styrken i Tvibit-modellen er balansen mellom 
både politisk medvirkning OG prosjektbasert 
medvirkning. Tvibit har i alle år arbeidet med 
politisk medvirkning gjennom utviklingen av 
lokale ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd 
og elevråd, gjennomføring av lokale 
ungdomskonferanser og 
fylkesungdomskonferanser, samtidig som 
Tvibit daglig jobber med prosjektbasert 
medvirkning i åpne fritidstiltak. Denne 
balansen er en av årsakene til at Tvibit ønsker 
å påta seg rollen som nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning. 
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Ungdomstilbud som sosialpolitiske eller 
kulturpolitiske virkemidler? 
Nordlandsforskning viser i sin rapport 
Mangfold og engasjement i motvind (2011) at 
kommunene har både kulturpolitiske og 
sosialpolitiske begrunnelser for å drive og 
prioritere åpne fritidstiltak for ungdom. De vil 
forhindre at ungdommen får problemer med 
rus og kriminalitet, samtidig som de skal få 
utvikle interesser og identitet, og kommunene 
ser på fritidstiltakene som en investering i 
ungdomsarbeidet. 

 
Hvis en ser på ungdomstilbud som viktige i seg 
selv, er det Tvibits oppfatning at det er viktig 
at offentlig innsats rettes inn mot all ungdom 
gjennom varierte kulturpolitiske virkemidler. 
Har man en rendyrket forebyggende 
innfallsvinkel kan det lett bidra til en generell 
problemorientering rundt ungdom, som gjør 
store deler av ungdomsbefolkningen til 
klienter. De aller fleste ungdommer klarer seg 
veldig bra i samfunnet. Da vil en 
problemorientert tenkning rundt ungdom 
være feil for de aller fleste. 

Informasjon som en forutsetning for 
medvirkning 
Tvibit har arbeidet med ungdomsinformasjon 
siden oppstarten i 2000, og har de siste 11 
årene også vært medlem i arbeidsutvalget for 

 
Forum for ungdomsinformasjonskontor i 
Norge. Sentralt i dette arbeidet har vært 
behovet for en koordinerende aktør innenfor 
informasjonsarbeid rettet mot barn og unge. 
Informasjon er en grunnleggende 
menneskerett og er også en forutsetning for 
medvirkning. 

 
For Tvibit har det derfor alltid vært naturlig å 
se områdene medvirkning, fritidstiltak og 
ungdomsinformasjon i sammenheng, og 
gjennom dette mangfoldet bidra til å gi 
ungdom makt i eget liv. 

 
Internasjonale erfaringer 
Det er alltid nyttig å se utenfor sin egen 
organisasjon og undersøke hva andre aktører 
gjør bedre enn deg selv. Tvibit har helt fra 
starten blitt inspirert av andre organisasjoner 
og bearbeidet erfaringer fra disse inn i egen 
organisasjon. En slik tilnærming vil også være 
naturlig i et eventuelt kompetansesenter i 
Tvibit-regi – å bli inspirert av de beste i Norge 
og i utlandet, og tilgjengeliggjøre erfaringer til 

det beste for ungdom og ungdomsarbeidere i 
Norge. 

 
Tvibits konsept til nasjonalt 
kompetansesenter 
Tvibit ønsker å etablere et nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning (NAKUM) som er basert på 
utfordringer og behov blant 
ungdomsarbeidere og kommuner i Norge, som 
bygger på Tvibits metoder og erfaringer 
gjennom 12 år, samt gode nasjonale og 
internasjonale løsninger. 

 
NAKUM vil være en helhetlig satsing som 
gjennom kompetanse, koordinering og 
rådgivning skal bidra til mer kunnskap, bedre 
koordinering og kvalitetssikring av de 
tjenestene som tilbys ungdom i Norge. 

 
Denne satsningen vil være viktig for å heve 
kvaliteten på ungdomsarbeid, øke 
kompetansen blant ungdomsarbeidere og 
bidra til bedre koordinering av fagfeltene 
ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og 
ungdomsmedvirkning. En slik satsing krever 
politisk vilje, kapital og felles innsats fra 
aktører innenfor de ulike fagfeltene. 

 
 

Tromsø, 2.oktober 2012 
 
 

 

5 



N 

 
 
 

 

 1b. Oppsummering   
 

asjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning skal, 
gjennom utstrakt samarbeid med 

andre, bidra til å utvikle og styrke den faglige 
plattformen for ungdomsarbeid og 
medvirkning for barn og unge i Norge. 

 
Som nasjonalt kompetansesenter vil NAKUMs 
viktigste oppgaver være å bidra til nasjonal 
kompetanseoppbygging, nettverksbygging og 
spredning av kompetanse innen 
ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og 
ungdomsmedvirkning. NAKUM skal også 
veilede og gi faglig støtte til kommuner, 
fylkeskommuner, ungdomsarbeidere, 
organisasjoner og andre som er opptatt av 
dette fagfeltet. 

 
Å etablere et NAKUM er omfattende og 
oppbygningen vil skje over tid – og i samarbeid 
med andre. 

NAKUMs funksjon er å: 
o Sikre nasjonal 

kompetanseoppbygging, 

nettverksbygging og spredning av 

kompetanse innen fagfeltene 

ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning 

og ungdomsinformasjon 

o Sikre barn og ungdoms deltakelse og 

innflytelse gjennom politisk og 

prosjektbasert medvirkning 

o Tilby rådgivning og faglig støtte til 

ungdomsarbeidere, kommuner, 

fylkeskommuner, organisasjoner og 

andre 

o Veilede kommuner og organisasjoner i 

å skape åpne 

og inkluderende fritidstilbud og 

møteplasser for ungdom 

o Sikre fokus på informasjon som basis 

for deltakelse og medvirkning 

o Bidra til flerfaglig og tverrfaglig 

samarbeid innenfor ungdomsarbeid, 

medvirkning og ungdomsinformasjon 

o Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid 

innen fagfeltet 

o Være rådgivende instans for landets 
myndigheter og andre 
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Behov: 
Innenfor feltene politisk ungdomsmedvirkning, 
prosjektbasert ungdomsmedvirkning, 
ungdomsarbeid i form av åpne fritidstiltak, og 
ungdomsinformasjon ser man  
sammenfallende utfordringer og behov som 
går igjen på tvers av fagfelt. 

 

De overordnede behovene er: 
o Kompetanseheving 

o Koordinering og samordning 

o Kunnskapsutvikling 

o Nettverk 

o Kvalitetssikring av tilbudet og det 

arbeidet som gjøres 
 

Behovet for en nasjonal kompetansetjeneste 
blir fremhevet i forskning og av aktørene selv. 
All utredning understreker at fagfeltene 
ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og 
ungdomsmedvirkning er områder som trenger 
både mer kompetanse og bedre koordinering 
av aktivitetene. Formål: 

Sikre kvaliteten på ungdomsmedvirkning, 
ungdomsinformasjon og ungdomsarbeid i Norge 
gjennom å utvikle og styrke den faglige plattformen og 
koordinere aktører og kompetanse på nasjonalt nivå. 



 
 
 
 
 

 

 

Oppstartsfase 
Kompetansesenteret er tenkt organisert som et treårig oppstartsprosjekt, 
hvor tanken er å bygge opp de ulike satsingsområdene og staben over tre 
år. Prosjektet vil starte med 5 personer og bygges opp til 9 personer over 
tre år, hvorav 1 leder som er ansvarlig for hele virksomheten og 8 ansatte 
med ansvar for ulike satsingsområder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staben i kompetansesenteret har kompetanse innenfor de ulike 
fagområdene. 

 
NAKUM skal utvikle og drifte en nasjonal kompetanse- og ressursnettside 
hvor all informasjon, kursmoduler, oppskrifter m.m gratis 
tilgjengeliggjøres for hele målgruppen. 

 
I tillegg skal eksterne ressurser (både organisasjoner og enkeltpersoner) 
trekkes inn i arbeidet med utforming og gjennomføring av informasjon, 
kurs, seminarer m.m. Dette kan både være medlemmer av Ressursgruppen, 
eller andre leverandører. 
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Arbeidsmåte for Nasjonalt kompetansesenter: 

Eksterne 
ressurser 

Stab 
 

 
nettside 

Konklusjon 
Et viktig formål med det nasjonale kompetansesenteret er å heve 
kvaliteten på arbeidet som gjøres i dag og øke kompetansen til de 
som arbeider med åpne fritidstiltak, ungdomsmedvirkning og 
ungdomsinformasjon. 

 
NAKUM skal ikke ta over noen oppgaver som andre organisasjoner 
allerede gjør og som de ønsker å fortsette med, men skal supplere 
der det er behov, koordinere kompetanse innenfor de ulike 
satsingsområdene og avlaste organisasjoner som tidligere har tatt 
på seg et nasjonalt ansvar, men som ikke ønsker å videreføre 
dette. 

 
Prosjektledelsen konkluderer med at konseptet som presenteres 
kan bidra til å løse et flertall av utfordringene som er påpekt av 
Ekspertgruppen for ungdoms fritidsmiljø og målgruppen selv, samt 
avlaste og øke kompetansen i de eksisterende organisasjonene 
innenfor feltet. 



F 

 
 
 

 

 1c. Arbeidsmåte i forprosjektet   
 

orprosjektet har basert seg på forskning 
og rapporter innenfor emnene 
ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og 

ungdomsmedvirkning, spesielt 
ekspertutvalgets rapport fra 2009 «Ungdoms 
fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse 
og innflytelse». Materialet som er brukt 
utdypes nærmere i punkt 2b i denne 
rapporten og fullstendig kildeliste er oppført i 
punkt 8b. 

 
Prosjektleder har støttet seg på en 
ressursgruppe bestående av representanter 
fra Ungdom&Fritid, Landsrådet for norske 
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), 
BURO/UngOrg, Redd Barna, Barneombudet, 
ung.no/Bufdir, Ungdomsinformasjonen i Oslo 
og Tvibit. Det har vært gjennomført et 
arbeidsmøte og en heldagsprosess med denne 
gruppen. 

 
I tillegg har prosjektleder hatt enkeltmøter 
med ulike organisasjoner, slik som Tromsø 
ungdomsråd, representant fra Nasjonalt 
Ungdomspanel, Voksne for Barn, Helsestasjon 
for ungdom i Tromsø og andre. 

 
Prosjektleder har foretatt en studietur til 
Estonian Youth Work Centre (ENTK) i Tallin. 
ENTK er en av få organisasjoner i Europa som 
har etablert en nasjonal koordinering av 
områdene ungdomsarbeid, 
ungdomsinformasjon og  
ungdomsmedvirkning. Hensikten med 
studieturen var å få ny og bedre kunnskap som 
kan ha overføringsverdi til Norge. 

 
Prosjektleder har også undersøkt andre 
relevante organisasjoner i Sverige, Finland og 
Storbritannia. En oppsummering av dette 
finnes i punkt 8a. 
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 1d. Oppbygging av dokumentet   
 

e to første delene av dokumentet 
består av en oppsummering av 
innholdet i konseptet og informasjon 

om bakgrunnen for forprosjektet, deriblant 
mandatet bak forprosjektet, avgrensninger og 
definisjoner, forskning og utredninger som har 
inspirert utviklingen av prosjektet, og 
argumenter rundt forprosjektets konklusjon 
om at satsningen bør inkludere både 
ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og 
medvirkning. 

 
Del 3 i dokumentet tar for seg behov og 
utfordringer innen ungdomsarbeid, 
ungdomsinformasjon og medvirkning i Norge. 

 

I Del 4 presenteres modellen for Nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning. Her konkretiseres modellen, 
formålet, målgruppe, geografisk virkeområde, 
samt organisering og eierskap av enheten. 

 
I Del 5 er de ulike arbeidsområdene til 
Nasjonalt kompetansesenter ytterligere 
utdypet. Her er det også inkludert forsalg til 
satsingsområder og aktiviteter som bør 
gjennomføres av kompetansesenteret. Og i 
Del 6 følger forslag til budsjett og finansiering 
av prosjektet. 

 
Videre følger Del 7 med konklusjon, 
risikoanalyse, og anbefaling av tiltak som bør 
prioriteres i første fase. 

 
Til slutt, i dokumentets Del 8, følger ulike 
vedlegg. 
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”UNGDOMSTIDA REPRESENTERER EN 

FASE I LIVET SOM MED SINE KVALITETER, 

SPENNINGER OG OPPLEVELSER HAR SIN 

EGEN VERDI, OG IKKE FØRST OG FREMST 

ER EN FORBEREDELSE TIL NOE SOM SKAL 

KOMME SENERE I LIVET” 

– Helland og Øia 2000:12 
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2a. Mandat 
 

orprosjektet har hatt som mål å vurdere 
behovet for å opprette et nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid 

og medvirkning, samt å foreslå eventuelle 
aktiviteter som et slikt kompetansesenter bør 
gjennomføre. 

 
Temaet Nasjonalt kompetansesenter innen 
feltet ungdomsarbeid og/eller innflytelse har 
vært diskutert i en rekke år. Ekspertgruppen 
for ungdoms fritidsmiljø som Barne- og 
likestilingsdepartementet nedsatte i 2008 
foreslo at det burde etableres et nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
fritidspedagogikk. Senere har Barneombudet 
fulgt opp dette i en rekke innspill, men da med 
fokus på et kunnskapssenter/ressurssenter for 
kommuners arbeid med deltakelse og 
innflytelse. 

 

I forbindelse med Tvibits utvikling av 
Brannstasjonsprosjektet i Tromsø ga 
Barneombudet en uttalelse til støtte for 
prosjektet og anbefalte Tvibit å vurdere 
muligheten for å påta seg en rolle som 
Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning: 

 
 

Kompetansesenter for medvirkning? 
Barneombudet foreslår i en 
supplerende rapport til FNs komité for 
barns rettigheter (2009) at det bør 
opprettes et ressurssenter som kan 
stille med kunnskap til aktører som 
skal jobbe for barn og unges 
medvirkning. Tvibit synes å inneha 
mange av de kvalitetene et slikt 
kompetansesenter bør inneholde. 
Barneombudet vil gjerne anbefale 
Tvibit å undersøke mulighetene for å 
påta seg en slik rolle. 

 
Barneombudet 20.05.2011 

 

Tvibit valgte høsten 2011 å følge opp 
Barneombudets uttalelse og utrede 
muligheten for å etablere Tvibit som et 
nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning, og søkte 
derfor forprosjektmidler fra Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 
I sitt tilsagnsbrev av 05.12.2011 opplyser BLD 
om at departementet ikke har tatt stilling til 
opprettelse av et eventuelt nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning, og at Tvibits forprosjekt kan 

 
 

være et av flere nyttige bidrag i en videre 
vurdering om opprettelse av et nasjonalt 
kompetansesenter innenfor dette fagfeltet. 
Departementet fremhever også at et slikt 
kompetansesenter bør være bredt innrettet, 
mot ungdomsinformasjon, innflytelse, 
medvirkning og tematikk som direkte berører 
ungdoms levekår. 
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Tvibit har, med bakgrunn i føringene fra
BLDs tilsagnsbrev, utviklet et konsept for
Nasjonalt kompetansesenter som bygger
på Tvibits erfaringer og metoder, innspill 
fra nasjonale organisasjoner som arbeider
innenfor feltene ungdomsarbeid,
ungdomsinformasjon og medvirkning,
samt undersøkelser av relevante
organisasjoner i Europa. 



 
 
 

 

2b. Definisjoner og teoretisk forankring 
 

 

Innenfor medvirknings- og ungdomsarbeidet 
støtter vi oss på noen sentrale begreper. 
Forprosjektledelsen er klar over at de 
begrepene vi ser på som sentrale er 
mangfoldige, både når det gjelder definisjon 
og teoretisk utgangspunkt. Begrepene kan 
belyses på ulike måter, og man kan hente 
definisjoner og fundament fra ulike kilder. 

 

Definisjoner av viktige begreper i 
konseptet 

 

Nasjonalt kompetansesenter 
– en aktør som skal sikre nasjonal 

kompetanseoppbygging og 
kompetansespredning innenfor sitt 
særskilte område. 

 

Politisk ungdomsmedvirkning 
– deltakelse i politiske organer som gir 

innflytelse over politiske beslutninger, 
og som kan påvirke lokalsamfunn eller 
enkeltsaker. Eksempler er lokale 
ungdomsråd, fylkesungdomsråd, 
ungdommens demokratiforum, 
ungdomsparlament, ungdommens 
kommunestyre, ungdommens 
fylkesting m.m. 

Prosjektbasert ungdomsmedvirkning 
– mulighet for ungdom å påvirke sitt 

lokalsamfunn og egen hverdag 
gjennom å sette i gang egne 
aktiviteter eller prosjekter, 
eksempelvis prosjekter som skaper 
aktivitetstilbud i nærområdet. 

 
Forebyggende ungdomsarbeid 

– å redusere risikofaktorer i barn- og 
unges oppvekst, og samtidig styrke og 
utvikle deres helse og ressurser. 
Forebygging er en mangetydig og 
positivt ladet betegnelse for forsøk på 
å eliminere eller begrense en uønsket 
utvikling. 

 
Møteplasser/åpne fritidstiltak 

– et åpent tilbud rettet mot alle 
ungdommer i en kommune eller et 
område, slik som ungdomsklubber, 
ungdomshus, allaktivitetshus, 
ungdomskafeer m.m. Tiltakene kan 
være organisert og finansiert på ulike 
måter, avhengig av innhold og hvem 
som drifter tiltaket. 

Uformell læring 
– brukes om den kunnskapen man 

tilegner seg på egen hånd, utenom 
organiserte utdannings- og 
opplæringsopplegg. Den er ikke 
organisert eller strukturert med 
hensyn til målsetninger, tid eller 
ressurser. Uformell læring kalles også 
læring gjennom erfaring eller tilfeldig 
læring. 

 
Generalist ungdomsinformasjon 

– Utøves av 
ungdomsinformasjonskontor og er en 
brukerfokusert metode som setter 
spørsmålene og behovene til unge 
mennesker først. Dette fører til et 
bredt utvalg av temaer siden unge 
mennesker kan komme til et 
ungdomsinformasjonskontor med alle 
typer spørsmål. 
Ungdomsinformasjonskontorene 
innhenter, bearbeider og tilrettelegger 
informasjon av relevans for ungdom 
og stimulerer til selvstendig 
informasjonssøking. 
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Teoretisk forankring 
 

Konseptet for Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning er forankret i 
FNs Barnekonvensjon. Prosjektleder har 
støttet seg på nasjonal forskning og rapporter 
innenfor temaene ungdomsarbeid og 
ungdomsmedvirkning. Det finnes lite nasjonal 
forskning innenfor ungdomsinformasjon, men 
her har prosjektleder sett på erfaringer fra 
Europa, samt materiell utviklet av Bufdir og 
Forum for ungdomsinformasjonskontor i 
Norge. 

 
Forskning og rapporter som har vært 
grunnleggende for dette forprosjektet er bl.a. 
”Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk 
deltakelse og innflytelse” (2009). I 
forlengelsen av dette arbeidet oppnevnte 
regjerningen i 2010 et utvalg for en 
ungdommens maktutredning og arbeidet 
resulterte i NOU 2011:20 ”Ungdom, makt og 
medvirkning”. 

 
I tillegg gjennomførte NIBR i 2009 en 
undersøkelse av innflytelsesorgan for barn og 
unge i kommuner og fylker, med tittelen De 

 

 
unge stemmene (2009). Prosjektleder har også 
støttet seg på NIBR-Rapporten “Ungdom og 
lokal samfunnsutvikling” (2012) og 
Nordlandsforsknings rapport «Mangfold og 
engasjement i motvind» (2011). I tillegg har 
tilstøtende faglitteratur som dreier seg om 
kommunale medvirkningsorganer og 
ungdomsråd, samt studier av fritidstiltak vært 
brukt. 

 
En fullstendig kildeliste finnes i punkt 8b. 

13 



F 

 
 
 

 

2c. Avgrensing 
 

 

 
orprosjektet har i sitt forslag til konsept for Nasjonalt 
kompetansesenter valgt å fokusere på ungdomsinformasjon, 
ungdomsarbeid og medvirkning, da det er naturlig å se disse 

områdene i sammenheng. 
 

Kompetansesenteret ønsker også å gjennomføre en pilot innenfor temaet 
ungdom og helse. 
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UNGDOMSINFORMASJON 

UNGDOMS- 
ARBEID 

UNGDOMS-
MEDVIRKNING 

HELSE 

NAKUM – 
Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ungdomsarbeid 
Ungdomsarbeid er et stort felt som spenner 
fra arbeid i fritidsklubber til barnevern. Det er 
en utfordring å skulle dekke alle de ulike 
formene for ungdomsarbeid innenfor ett 
kompetansesenter, og forprosjektet har valgt 
en avgrensing som fokuserer i hovedsak på 
møteplasser og åpne fritidstiltak. Metodene, 
ressursene og kompetansen som 
kompetansesenteret besitter vil selvsagt være 
tilgjengelig for alle med behov innenfor 
temaet ungdomsarbeid. 

 
Ungdomsmedvirkning 
Satsingsområdet medvirkning er i dette 
konseptet delt i to ulike fokusområder; 
prosjektbasert medvirkning og politisk 
medvirkning. Medvirkning er grunnleggende 
innenfor alle felt som angår barn og ungdom, 
f.eks fritidstiltak, ungdomsinformasjon, 
barnevern, og andre tjenester. Disse har ulike 
metoder, mekanismer og hindre, og 
kompetansesenteret har derfor valgt å skille 
mellom ulike typer medvirkning for å bedre 
kunne bidra med kompetanse til ulike 
målgrupper. Hovedfokuset er medvirkning 
gjennom f.eks ungdomsråd, ungdommens 
bystyre/fylkesting, høringer, spørretimer, og 

muligheten til å påvirke lokalsamfunnet selv 
gjennom ungdomsstyrte prosjekter og 
aktiviteter. 

 
Forprosjektet er kjent med at det i Larvik 
arbeides med et forprosjekt med formål om å 
etablere et senter for brukermedvirkning 
innenfor barnevernet. Dette senteret vil ha 
fokus på barnevernet og lignende målgrupper, 
og vil således dekke et behov som nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning ikke har som hovedfokus. 
Kompetansesenteret kan bidra med metoder 
som vil være relevant i barnevernets arbeid 
med brukermedvirkning. Det er i den 
forbindelse viktig å understreke at 
brukermedvirkning kun er et begrenset felt 
innenfor temaet medvirkning. 

 
Medvirkning i skolen er ikke et særskilt 
fokusområde, men kompetansesenteret 
ønsker å gjennomføre en pilot innen 
prosjektbasert medvirkning i skolen. 

 
Ungdomsinformasjon 
Kompetansesenteret vil sikre fokus på 
informasjon som basis for deltakelse og 
medvirkning. Informasjon er en forutsetning 

for medvirkning, og koordinering av 
ungdomsinformasjon er således et viktig 
element i satsingen. Dette arbeidet vil rette 
seg mot alle som arbeider med informasjon til 
barn og ungdom, men vil ha 
ungdomsinformasjonskontor som sin primære 
målgruppe. 

 
En utfordring i prosjektet har vært 
problemstillingen om koordinering av 
ungdomsinformasjon bør være en oppgave i et 
nasjonalt kompetansesenter eller om denne 
oppgaven bør legges til Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet som tidligere har 
utarbeidet en strategi for koordinering av 
ungdomsinformasjon i Norge. Forprosjektet 
har ikke konkludert i denne saken og ber i 
punkt 5d Barne-, likestillings- og 
integreringsdepartementet om å ta stilling til 
denne problemstillingen. 

 
Ungdom og helse 
I kompetansesenterets oppstartsfase 
planlegges det å gjennomføre en pilot 
innenfor temaet ungdom og helse, da 
helsefremmende og –forebyggende tjenester 
for ungdom er nært knyttet til ungdoms 
hverdag og tematikk som direkte berører 
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ungdoms levekår. Denne piloten vil primært 
omhandle helsefremmende tjenester på 
ungdoms egne arenaer og premisser, og 
veiledning til kommuner som ønsker å starte 
opp helsestasjoner for ungdom. 

 

Universelle metoder – ulike målgrupper 
Metodene som kompetansesenteret 
utarbeider og tilbyr vil fungere i forhold til 
både barn og ungdom. Metodene er i stor 
grad universelle og kan tilpasses ulike lokale 
variasjoner, ulike målgrupper og 
aldersgrupper. Kompetansesenteret vil yte 
bistand til alle som arbeider med barn og 
ungdom, og alle enkeltpersoner og 
organisasjoner som ønsker det vil ha mulighet 
til å hente ut kompetanse fra 
kompetansesenteret. 

Hovedfokus: Best mulig samlet tilbud til barn 
og ungdom 
I konseptet som foreslås har man valgt å se 
ungdomsarbeid, medvirkning og 
ungdomsinformasjon i sammenheng fremfor å 
dele dette opp i separate strukturer, da 

prosjektledelsen mener at dette vil gi et best 
mulig samlet tilbud til barn og ungdom. Alle 
disse områdene har berøringspunkter og 
spiller viktige roller i ungdoms hverdag, og en 
samordnet fokusering vil gi større 
synergieffekter enn å dele dette opp i separate 
områder. 
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Hva skal NAKUM ikke være? 
 

o NAKUM skal ikke ta over noen oppgaver som andre organisasjoner allerede gjør og som de ønsker 
å fortsette med 

– Kompetansesenteret skal supplere der det er behov, koordinere kompetanse innenfor 
de ulike satsingsområdene og avlaste organisasjoner som tidligere har tatt på seg et 
nasjonalt ansvar, men som ikke ønsker å videreføre dette 

 

o NAKUM skal ikke ha en problemfokusert tilnærming til ungdom 
– NAKUM skal styres av en positiv definisjon av ungdom og fokus på ungdom som 

aktører i egne liv. 
 

o NAKUM skal ikke være et talerør for enkeltorganisasjoner eller enkeltmetoder 
– En viktig suksessfaktor for NAKUM er at flere ressursorganisasjoner med ulike 

satsingsområder spiller på lag og bidrar med kompetanse sammen. 
 

o NAKUM skal ikke være et filter mellom det offentlige og ungdom 
– Fokus skal være på en kompetanseheving av både ungdom selv og aktører som retter 

seg mot ungdom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DEL 3: UTFORDRINGER OG BEHOV INNEN UNGDOMSARBEID OG -MEDVIRKNING I NORGE 
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3.1 Overordnede utfordringer og behov 
 

 

 
orprosjektet tar spesifikt for seg feltene 
politisk ungdomsmedvirkning, 
prosjektbasert ungdomsmedvirkning, 

ungdomsarbeid i form av åpne fritidstiltak, og 
ungdomsinformasjon. 

 
Gjennom forskning, utredninger og innspill fra 
ungdom og aktører innenfor de ulike feltene 
ser man tydelige mønstre i utfordringer og 
behov som går igjen på tvers av sjangre. 

 
De overordnede utfordringene handler i stor 
grad om mangel på kompetanse, koordinering 
og kvalitetssikring. 

3.1.1 Kompetanse og kompetanseheving 
Alle aktørene som forprosjektet har vært i 
kontakt med melder om et grunnleggende 
behov for kompetanse og kompetanseheving 
innenfor de ulike sektorene. Dette er alt fra 
behov for kurs og moduler innenfor spesifikke 
områder, til mer grunnleggende faglige løft i 
forhold til utdanningstilbud og etterutdanning. 
Det er en utfordring i dag at det finnes få 
nasjonale standarder for utdanning og 
kompetanse innenfor disse feltene, noe som 
kan gi lav status til arbeidet, og usikkerhet og 
belastning for de som arbeider innenfor 
feltene. 

 
Aktørene melder om behov for en ressursbank 
hvor man kan hente ut informasjon og 
kunnskap, både gjennom ferdige “oppskrifter” 
og moduler på en nettside, samt tilgang til 
kompetente fagpersoner som kan veilede, 
kurse og rådgi lokale krefter. 

3.1.2 Manglende koordinering 
Organisasjonen Ungdom&Fritid har 600 
medlemmer i form av fritidsklubber, 
ungdomshus, fritidssentre, aktivitetshus og 
lignende tiltak over hele landet. Dette er den 
største koordineringen av ansatte og frivillige i 
kommunale og kommunalt støttede 
fritidstiltak i landet, men dekker ikke alle som 
jobber innenfor fritidssektoren. 

 
Innenfor ungdomsinformasjon har Forum for 
ungdomsinformasjonskontor i Norge etablert 
et nettverk med mål om å koordinere 
ungdomsinformasjonskontor i landet, men 
dette fungerer ikke optimalt i dag. I de 
nasjonale og regionale konferansene om 
barne- og ungdomsinformasjon som ble 
arrangert av Bufdir i 2007, 2009 og 2010 kom 
det frem at aktørene som arbeider med 
informasjon til barn og ungdom har stort 
behov for en koordineringsfunksjon nasjonalt. 

 
De ulike aktørene innenfor medvirkning, 
ungdomsarbeid og ungdomsinformasjon har 
overlappende interesseområder og det er i 
dag ingen som koordinerer dette. Aktørene 
utrykker behov for oversikt over kompetanse 
og aktører, og et ønske om en koordinerende 
instans som kan sette nettverk og aktører i 
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kontakt med hverandre. Først og fremst er det 
snakk om å se aktiviteter og aktører i 
sammenheng, fremfor å dele dette inn i ulike 
sektorer – et ønske om å fungere flerfaglig og 
tverrfaglig. 

 

Det gjøres påfallende mye dobbeltarbeid i 
organisasjonene ved at man bygger opp 
parallell kompetanse i organisasjonene og 
utvikler prosjekter innenfor de samme 
temaene uten at aktørene samarbeider med 
hverandre. 

 
Det er i tillegg et stort behov for en kartlegging 
av hva som finnes av metoder, ressurser, 
mulige samarbeidspartnere, kursing og 
kursholdere innenfor de ulike fagfeltene. 
Dette finnes det lite av i dag. 

 

3.1.3 Kunnskapsutvikling 
På den ene siden er det i dag behov for å 
kartlegge og koordinere eksisterende 
kompetanse og aktiviteter, men det er også 
behov for å få oversikt over områder hvor det 
mangler kompetanse og metoder. Alle 
fagfeltene melder om mangler og “sorte hull” i 
kompetansen, og en viktig rolle for et 
nasjonalt kompetansesenter vil være å bidra til 
kunnskapsutvikling innenfor de ulike 

områdene, i samarbeid med målgruppen. 
Dette kan ta form som metodeutvikling, 
utvikling av kurs, arrangere seminarer og 
konferanser, bidra til forskningsprosjekter 
m.m. 

 
 

3.1.4 Kvalitetssikring 
De fleste som arbeider innen feltene 
ungdomsinformasjon, fritidstiltak og 
medvirkning har ulik bakgrunn, mandat og 
stillingsprosent. De uttrykker et behov for en 
helhetlig tilnærming til å arbeide med 
medvirkning innen alle feltene, hjulpet av 
metoder og kvalitetsstandarder. Behov for en 
kvalitetssikring i form av nasjonale standarder 
eller retningslinjer kommer også frem i 
forskningsmateriell knyttet til både fritidstiltak 
og ungdomsråd. 

 
Innenfor ungdomsinformasjon bidrar ERYICA- 
charteret i en viss grad til en kvalitetssikring av 
tjenestene som 
ungdomsinformasjonskontorene utfører, men 
her er det behov for en kvalitetssikring av 
innholdet som produseres lokalt. 

Aktørene melder om behov for et 
kompetansesenter som også kan løfte og gi 
tyngde til det som allerede gjøres i dag. 

3.1.5 Kompetansespredning, 
nettverksbygging og erfaringsutveksling  
I tillegg til å samle og systematisere kunnskap 
er det også et behov for at kunnskapen når ut 
regionalt og lokalt. Det er store regionale 
forskjeller innenfor de ulike områdene. Det er 
også behov for å nå ut med generell 
informasjon lokalt. 

 
Det gjøres mye bra arbeid ute i regionene som 
vil være nyttig å spre til hele landet. Lokale 
organisasjoner har ikke kapasitet eller 
ressurser til dette, og uttrykker behov for en 
aktør som kan ta over dette arbeidet. 

 
Det er et uttrykt behov for nettverksbygging 
og oversikt over aktører og nettverk innen alle 
feltene. Mange av aktørene har felles 
satsingsområder og sammenfallende 
målsetninger, selv om de opererer innenfor 
ulike fagfelt. Nettverksbygging kan dermed 
bidra til en samordning av ressurser og viktig 
erfaringsutveksling på tvers av fagfelt. 
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3.2 Fagspesifikke utfordringer 
 

tillegg til de overordnede utfordringene og 
behovene som går igjen innenfor alle de 
aktuelle områdene, har hvert enkelt fagfelt 

sine spesifikke behov. De viktigste er forsøkt 
oppsummert her. 

 

3.2.1 Politisk medvirkning 
 Støttefunksjon for 

ungdomsrådssekretærer 
Ungdomsrådssekretærer regionalt og 
lokalt har som regel små 
stillingsprosenter, liten erfaring fra 
feltet og få kolleger å henvende seg til. 
Det meldes om behov for opplæring 
av ungdomsrådssekretærer, 
veiledninger disse kan bruke i 
hverdagen, et nettverk av andre i 
samme stilling som disse kan støtte 
seg på i arbeidet, og en nasjonal 
møteplass hvor disse kan samles årlig 
og utveksle erfaringer. 

 

 Nasjonale retningslinjer 
Ulike aktører uttrykker at det er en 
utfordring at det i dag ikke finnes 
nasjonale retningslinjer for 
ungdomsråd, mht organisering, 
rekruttering m.m 

 
 
 

 Rekruttering 
Rekruttering til ungdomsråd 
praktiseres ulikt rundt om i landet. 
Dette fører til en usikkerhet rundt 
“Hvem lytter vi til når vi lytter til 
ungdom?”, dvs en fare for skjev 
rekruttering til ungdomsråd og at 
noen grupper blir utelatt. Dette 
punktet henger også sammen med 
behovet for nasjonale retningslinjer. 

 

 Oppfølging av innspill 
Innspill fra ungdomsråd, 
ungdomskonferanser o.l. blir fulgt opp 
på ulik måte og i ulik grad rundt om i 
landet. Det er behov for oppskrifter og 
rådgivning i forhold til hvordan man 
kan følge opp innspill i kommuner, 
fylkeskommuner og stat. Det er også 
behov for kursing av politikere lokalt 
og nasjonalt i forhold til hvordan de 
skal forholde seg til 
ungdomsmedvirkning. 

 
 

3.2.2 Prosjektbasert medvirkning 
 Reelt ansvar 

I tillegg til behov om 
kompetanseheving, metoder o.l som 
er nevnt under punkt 5.1 er det en 
utfordring at ungdom i ulik grad 
slipper til lokalt med sine prosjekter, 
og det er store lokale forskjeller i 
forhold til om ungdom får reelt ansvar 
for aktiviteter og prosjekter. Ofte har 
ungdomsarbeidere eller politikere 
problemer med å gi fra seg ansvaret. 
At ungdom får reelt ansvar er en 
forutsetning for at prosjektbasert 
medvirkning skal fungere lokalt. 

 
 

3.2.3 Ungdomsinformasjon 
 Etablere flere 

ungdomsinformasjonskontor i Norge 
Det er i dag kun 8 
ungdomsinformasjonskontor i landet. 
Det er ikke en tilfredsstillende 
geografisk spredning av 
ungdomsinformasjonsmuligheter, og 
ungdoms tilgang til informasjon er 
avhengig av hvor i landet de bor. 
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 Felles retningslinjer 
De eksisterende 
ungdomsinformasjonskontorene i 
Norge følger EYICA-charteret, men det 
er i dag manglende felles standarder 
og retningslinjer for de som arbeider 
med informasjon for barn og ungdom, 
slik som f.eks servicetorg, biblioteker, 
organisasjoner, skoler m.m. 

 

 Kvalitetssikring av 
informasjonsmateriell 
Det utvikles mye 
informasjonsmateriell lokalt, men det 
er i dag ingen samlet kvalitetssikring 
av det materiellet som produseres. Å 
kunne tilby informasjon på et 
profesjonelt nivå er mer enn å bare 
samle eksisterende informasjon – det 
er en utfordring for mange å 
tilrettelegge informasjonen spesielt 
for ungdom og stimulere ungdom til 
selvstendig informasjonssøking. 

 

 Nå ut til marginaliserte målgrupper 
Mange av de som arbeider med 
informasjon for barn og unge har 
utfordringer i forhold til å tilrettelegge 
og nå ut med informasjon til ulike 

marginaliserte grupper, slik som 
ungdom med funksjonshemminger, 
ungdom fra lavinntektsfamilier og 
ungdom med innvandrerbakgrunn. 
Slik informasjonsproduksjon krever en 
kompetanse som det finnes lite av i 
dag og som er lite spredt i landet. 

 

 Organisering og finansiering 
De ungdomsinformasjonskontorene 
som eksisterer i Norge i dag har store 
ulikheter i forhold til organisering og 
finansiering. På den ene siden kan det 
være en fordel at aktørene er 
organisert i forhold til behov og 
muligheter lokalt, men det bidrar også 
til utfordringer i forhold til 
standardisering av tilbudet og lik 
tilgang til informasjon rundt om i 
landet. 
Ungdomsinformasjonstjenester er ikke 
en prioritert oppgave nasjonalt, noe 
som har ført til usikkerhet rundt 
finansiering, drift og kontinuitet av 
lokale ungdomsinformasjonskontor. 
Mangel på kontinuitet og prioritet 
lokalt er en direkte årsak til at flere 
ungdomsinformasjonskontor har blitt 
lagt ned i perioden 2002-2012 

3.2.4 Ungdomsarbeid i åpne fritidstiltak 

 Økonomi og kontinuitet 
Det er ingen lovpålagt oppgave for 
kommunene å drive og finansiere  
åpne fritidstiltak for ungdom. Dette 
fører til at mange fritidstiltak har 
ustabil økonomi og at fritidssektoren 
er utsatt dersom kommunene må 
gjøre innsparinger. Dette fører til 
usikkerhet hos de ansatte og 
ungdommene, mye utskiftning av 
personale og en belastning på ledelsen 
for slike fritidstiltak. 

 

 Konkurrerende tilbud – å følge med i 
tiden 
De fleste ungdomshus og -klubber har 
en utfordring i forhold til å følge med i 
tiden. Det er også en kontinuerlig 
utfordring å måtte konkurrere med 
alle andre tilbud ungdom i dag har. 
Konsekvensen for ungdomshusene og 
-klubbene er at det stilles store krav til 
å være oppdatert på hva som er ”in” 
og på hvordan ungdom 
kommuniserer. Det er også vesentlig å 
ha forståelse for den teknologiske 
tiden ungdom i dag lever i. 
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 Å nå ut til all ungdom og samtidig 
skape balanse i tiltaket 
Flere av ungdomshusene og -klubbene 
ser utfordringer i å nå ut til brukerne, 
både i forhold til å nå ut til de 
brukerne de har og til å få flere 
brukere. Også i tilfeller hvor 
fritidstiltaket når ut til mange, vil det 
alltid være en utfordring å nå ut til all 
ungdom. 

 
Det pekes også på utfordringer i 
forhold til hvor mye et fritidstiltak kan 
rette seg mot stigmatiserte grupper 
uten å miste de “vanlige” 
ungdommene, og at det er viktig å 
ikke miste balansen i gruppen. 

 

 Fleksibilitet 
Fritidssektoren har utfordringer i 
forhold til en kontinuerlig fleksibilitet 
og utvikling, fremfor å stagnere i 
tilbudet. For å nå ut til ungdom er det 
viktig å fornye seg, tenke nytt, være 
nyskapende, og finne nye måter å 
jobbe med ungdom på – noe som kan 
være veldig utfordrende. Fleksibilitet 
er viktig også fordi ungdomstiden hele 
tiden utvikler seg. 

3.2.5 Annet 
 

Ungdom og helse 

 Veiledning av kommuner i oppstart 
av helsestasjoner for ungdom 
Det finnes i dag om lag 350 
helsestasjoner for ungdom rundt om i 
landet. Mange har startet opp de siste 
årene, mens andre kommuner følger 
etter. Det er behov for mer rådgivning 
i forhold til å starte opp og drive slike 
tjenester. Spesielt er det behov for 
veiledning i forhold til å lokalisere 
helsestasjoner for ungdom på arenaer 
der ungdom allerede ferdes, slik som 
f.eks. ungdomshus o.l. 

 

 Erfaringsutveksling 
De helsestasjonene som eksisterer i 
dag har behov for erfaringsutveksling i 
forhold til gode eksempler og metoder 
for å nå ut til ungdom med sine 
tjenester. Gode erfaringer med 
flerfaglig og tverrfaglig samarbeid på 
ulike arenaer et spesielt uttrykt behov. 

 

 
Forskning 

 Koordinere og samordne 
eksisterende forskning 
Aktørene i målgruppen har behov for 
en oversikt og samordning av 
eksisterende forskning innenfor 
feltene ungdomsarbeid, fritidstiltak, 
medvirkning og ungdomsinformasjon. 
Oversikt over både nasjonal og 
internasjonal forskning etterlyses. I 
sammenheng med dette er det også 
behov for en kartlegging av aktører 
innen forskningen og deres 
kompetanseområder. 

 

 Identifisere forskningsbehov innenfor 
nye områder 
Det har i løpet av de siste årene blitt 
forsket en del på medvirkning og 
fritidstiltak. Målgruppen ytrer behov 
for ytterligere forskning innenfor disse 
områdene, samt innenfor temaet 
ungdomsinformasjon. 
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DEL 4. MODELL FOR NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR UNGDOMSARBEID OG -MEDVIRKNING 
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4a. Formål 
Sikre kvaliteten på ungdomsmedvirkning, 
ungdomsinformasjon og ungdomsarbeid i 
Norge gjennom å utvikle og styrke den faglige 
plattformen og koordinere aktører og 
kompetanse på nasjonalt nivå. 

 
 

4b. Grunnleggende verdisyn 
Et ønske om å gi barn og ungdom mulighet til 
å påvirke og utvikle sitt eget liv og 
lokalsamfunn, samt å gjøre unge mennesker i 
stand til å ta aktive valg. 

 
 

4c. Overordnet mål 
Sikre nasjonal kompetanseoppbygging, 
nettverksbygging og spredning av kompetanse 
innen fagfeltene ungdomsarbeid, 
ungdomsinformasjon og 
ungdomsmedvirkning. 

4d. Funksjon 
o Sikre nasjonal 

kompetanseoppbygging, 

nettverksbygging og spredning av 

kompetanse innen fagfeltene 

ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning 

og ungdomsinformasjon 

o Sikre barn og ungdoms deltakelse og 

innflytelse gjennom politisk og 

prosjektbasert medvirkning 

o Tilby rådgivning og faglig støtte til 

ungdomsarbeidere, kommuner, 

fylkeskommuner, organisasjoner og 

andre 

o Veilede kommuner og organisasjoner i 

å skape åpne 

og inkluderende fritidstilbud og 

møteplasser for ungdom 

o Sikre fokus på informasjon som basis 

for deltakelse og medvirkning 

o Bidra til flerfaglig og tverrfaglig 

samarbeid innenfor ungdomsarbeid, 

medvirkning og ungdomsinformasjon 

o Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid 

innen fagfeltet 

4e. Målgruppe 
Primærmålgruppen er kommuner, 
fylkeskommuner, aktører på statlig nivå, 
ungdommer, organisasjoner, 
ungdomsinformasjonskontorer, ungdomsråd 
og ungdomsrådssekretærer. I praksis vil alle 
aktører som profesjonelt eller gjennom frivillig 
innsats ønsker å involvere barn og ungdom i 
medvirkning, fritidstiltak, informasjon m.m 
kunne henvende seg til kompetansesenteret. 

 
I første fase er ikke skoleverket med i 
primærmålgruppen. Mange av metodene har 
overføringsverdi til skolen, og 
kompetansesenteret vil i sin første fase blant 
annet teste ut en pilot om prosjektbasert 
medvirkning i skolen og vil deretter 
konkludere om skoleverket bør være en del av 
primærmålgruppen. 

 
 

4f. Geografisk virkeområde 
Kompetansesenteret retter seg til aktører i 
hele Norge. 

 

 

o Være rådgivende instans for landets myndigheter 

og andre 
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4g. Modell 
Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning er en helhetlig 
satsing på kompetanseheving, koordinering og 
kvalitetssikring innenfor feltene 
ungdomsarbeid i åpne fritidstiltak, politisk og 
prosjektbasert medvirkning og 
ungdomsinformasjon. 

 
Administrasjon 
Kompetansesenteret består av en 
administrasjon med ansatte med særskilt 
kompetanse innenfor de ulike 
satsingsområdene. De ansatte er ansvarlig for 
sine områder, samtidig som 
kompetansesenteret også skal se de ulike 
satsingsområdene i sammenheng. 

 

Første fase vil bestå av et treårig 
oppstartsprosjekt hvor man bygger opp staben 
og kompetanseområdene over 3 år. 
Prosjektet vil starte med 5 personer og bygges 
opp til 9 personer over tre år, hvorav 1 leder 
som er ansvarlig for hele virksomheten og 8 
ansatte med ansvar for ulike satsingsområder. 

 
Et viktig mål vil være å knytte til seg en stab av 
kompetente personer med erfaring fra hele 
Norge. 

Ressursgruppe 
Kompetansesenteret skal også ha en Ressursgruppe bestående av organisasjoner med kompetanse 
innenfor de ulike satsingsområdene. Ressursgruppen har en rådgivende funksjon, og vil bidra i 
strategisk arbeid og i å identifisere nye behov 

 
Eksterne leverandører 
Aktiviteter i kompetansesenteret slik som kursing m.m kan både gjøres av kompetansesenteret selv 
og av eksterne leverandører (både organisasjoner og enkeltpersoner). Organisasjoner som er 
medlemmer i Ressursgruppen kan også være leverandører av tjenester til kompetansesenteret. 

Leverandør 1 

Referansegruppe 
Leverandør 2 

Leverandør 3 

Leverandør ... 

 

Andre 

og enkelt-
personer 

Ungdom & 
Fritid 

Barne- 
 

LNU 

Bufdir Redd 
Barna 

UngInfo UNGORG 



 
 
 
 

 
 

4h. Organisering 
Kompetansesenteret ledes av Tromsø kommune ved Tvibit. 
Kompetansesenteret svarer til byråden for næring, kultur og idrett, og det 
daglige arbeidsgiveransvaret er lagt til avdeling for kultur og idrett. 

 

Kompetansesenteret er organisert som et treårig oppstartsprosjekt. 
 

Medlemsorganisasjonene i Ressursgruppen kan være både NGOs, statlige 
aktører, medlemsorganisasjoner og andre med nasjonal kompetanse 
innenfor de ulike satsingsområdene til kompetansesenteret. I 
oppstartsfasen vil det være naturlig at Ressursgruppen består av 
medlemmer fra forprosjektets arbeidsgruppe, samt at eventuell 
manglende kompetanse suppleres fra andre nasjonale aktører. 

 

4i. Eierskap 
Nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning eies av 
Tromsø kommune i den treårige oppstartsfasen. 

 
I videreføringen av kompetansesenteret kan et annet eierskap vurderes 
dersom departementet eller andre partnere ønsker dette. 

 

4j. Arbeidsmåte 
Kompetansesenteret skal være fleksibelt og etterspørselsstyrt, noe som 
vil kunne få konsekvenser for struktur og mål. 
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Nasjonal kompetanse- og ressursnettside 
Et sentralt verktøy for kompetansesenteret vil være en nasjonal 
kompetanse- og ressursnettside som kompetansesenteret skal utvikle 
ved oppstart. Gjennom denne nasjonale nettsiden vil all informasjon, 
kursmoduler, oppskrifter m.m. tilgjengeliggjøres gratis for hele 
målgruppen. Alt veiledningsmateriell som utvikles innenfor de ulike 
satsingsområdene vil både gjøres tilgjengelig digitalt gjennom 
nettsidene og fysisk gjennom brosjyrer, kurs og lignende. Nettsiden vil 
også henvise til andre organisasjoner og aktører med ressurser 
innenfor kompetansesenterets satsingsområder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL 5: HOVEDSATSINGSOMRÅDER 
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5a. Ungdomsarbeid og åpne fritidstiltak 
 

 

 

Definere ungdomsarbeid 
Betydningen av begrepet "ungdomsarbeid" er 
vanskelig å definere. Ulike aktører har helt 
ulike definisjoner av hva ungdomsarbeid er; 
for eksempel kan det være at de beskriver 
arbeidet med å administrere en 
ungdomsklubb, drive oppsøkende virksomhet, 
rekruttere til et ungdomsråd, eller drive 
veiledning i idrettsaktiviteter. 

 

Ungdomsarbeid bidrar til unge menneskers 
personlige og sosiale utvikling, og sosial 
inkludering. Ungdomsarbeid hjelper unge 
mennesker til å lære om seg selv, andre og 
samfunnet gjennom ikke-formelle aktiviteter 
som kombinerer glede, utfordring, læring og 
mestring. Det er en utviklingsprosess som 
starter når ungdommen selv er klar til å 
engasjere seg, lære og gjøre bruk av den. 
Forholdet mellom ungdomsarbeider og unge 
står sentralt i denne prosessen. 

 
I utgangspunktet er det nyttig å tenke på at 
det finnes ulike former for ungdomsarbeid, 
fremfor at alt ungdomsarbeid har felles 
innhold og egenskaper. Metoder innen 
ungdomsarbeid kan brukes av et bredt spekter 
av fagfolk, støtteapparat og frivillige. Likevel er 

det en rekke sentrale nøkkelbegreper som går 
igjen i ulike former for ungdomsarbeid: 

 

o Å fokusere på unge mennesker 
o Vektlegge frivillig deltakelse 
o Ulike arenaer 
o Trygge rammer 
o Tar utgangspunkt i de unges syn på 

verden 
o Behandler unge mennesker med 

respekt 
o Søker å utvikle unges ferdigheter og 

holdninger istedenfor å rette opp 
«problematferd» 

o Respekterer og verdsetter forskjeller 

Møteplasser og åpne fritidstiltak 
I Nordlandsforsknings rapport “Mangfold og 
engasjement i motvind” fra 2011 skiller 
forskerne mellom 3 hovedtyper åpne 
fritidstiltak: 

1. Tradisjonelle fritidsklubber – et sted å 
være 

2. Kulturhus for ungdom – et sted å 
gjøre, aktivitetene står sentralt 

3. Ungdomskafeer – et sted å stikke 
innom, være sosial, holde på med 
aktiviteter og få hjelp 

De fleste kommuner i Norge har ett eller flere 
åpne fritidstiltak for ungdom. Det finnes i dag 
en rekke ulike typer fritidstiltak, slik som 
ungdomsklubber, ungdomshus, 
allaktivitetshus, ungdomskafeer m.m. 
Tiltakene kan være organisert og finansiert på 
ulike måter, avhengig av innhold og hvem som 
drifter tiltaket. Det sentrale elementet som er 
felles for åpne fritidstiltak er at de i prinsippet 
skal være et åpent tilbud rettet mot alle 
ungdommer i en kommune eller et område, og 
at man ikke krever spesielle forutsetninger for 
å delta. 

 
Møteplasser og åpne fritidstiltak for ungdom 
er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene. 
Det er stor forskjell i kvaliteten på tilbudet, 
kompetansen blant de ansatte og 
medvirkningsgrad blant ungdommene som 
tiltakene er til for. Behovene lokalt er ulike og 
kan vanskelig standardiseres, og de fleste 
fritidstiltak rundt om i Norge drives av en liten 
stab. En av NAKUMs hovedoppgaver vil bli å 
veilede kommuner og andre i å utvikle 
fritidstiltak av høy kvalitet, samt å bidra til 
kompetanseutvikling innenfor denne sektoren. 
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Fritidstiltak, bosetting og tverrfaglig 
arbeid 
Et mål for de aller fleste kommuner er å gi 
ungdom tilhørighet til hjemstedet og gjøre 
kommunen til et attraktivt bosted etter endt 
utdanning. Tvibits erfaring er at dersom barn 
og ungdom har hatt positive opplevelser i 
barndommen og hatt mulighet til å bidra i sitt 
eget lokalsamfunn er det mer sannsynlig at de 
ønsker å komme tilbake når de selv skal 
etablere seg. 

 
En god fritidspolitikk overfor ungdom 
forutsetter lokalpolitisk handlingsrom og de 
beste løsningene må tilpasses lokale forhold. 
Det er viktig at man er i stand til å tilpasse de 
lokale tiltakene til ungdoms behov, størrelse 
på stedet det gjelder, endringer i trender og 
endringer i konkurransesituasjon i forhold til 
andre fritidsaktiviteter. 

 
Et hovedmål for NAKUM er å ta vare på 
ungdom som en ressurs for regionene 
gjennom å bidra til utbredelsen av 
prosjektbasert og politisk medvirkning, samt å 
veilede kommuner i å etablere åpne 
fritidstiltak av høy kvalitet. Dersom ungdom 
selv får mulighet til å iverksette aktiviteter og 

Et annet fokus er å oppfordre kommunene til 
å arbeide tverrfaglig og “tverr-kommunalt” for 
å skape en tryggere overgang og et mer sosialt 
tilbud til ungdommer som må eller velger å 
reise fra hjemstedet for å gå på skole. For å få 
dette til kreves det et utstrakt samarbeid 
mellom ulike faggrupper i ulike kommuner – 
en av NAKUMs hovedroller vil være å bidra og 
veilede til et slikt arbeid. 

 

Kompetanse blant 
ungdomsarbeidere 
Kompetansen blant de som arbeider på åpne 
fritidstiltak er variert og mangfoldig. 
Undersøkelser gjort av Nordlandsforskning 
(2011) viser også at over halvparten av ledere 
og ansatte ved åpne fritidstiltak har behov for 
mer kompetanse, samtidig kan små stillinger 
og trang økonomi ofte gjøre 
kompetanseutvikling vanskelig. 

 
Ekspertutvalget for ungdoms fritidsmiljø 
påpekte at å arbeide i lokale fritidstiltak krever 
betydelig kompetanse hos de ansatte, og at en 
styrking av de ansattes fagkompetanse vil 
gjøre de viktigere som samarbeidspartnere 
overfor andre som arbeider med barn og unge 
i kommunen, samtidig som de vil være bedre 

Det er viktig med ulik kompetanse hos 
ungdomsarbeidere for å utvikle gode miljø og 
aktiviteter for ungdom. Personlige egenskaper 
som positivt syn på ungdommer, drivkraft og 
pågangsmot er grunnleggende for å lykkes 
innenfor prosjektbasert medvirkning og lokale 
ungdomsprosjekter. En utfordring vil være 
hvordan man kan måle en slik kompetanse. 

 
I perioden 2010 til 2012 har organisasjonen 
Ungdom & Fritid gjennomført et storstilt 
Opplæringsprogram for ungdomsarbeidere, 
finansiert av Helsedirektoratet. 
Opplæringsprogrammet er en videreføring av 
forskningsprosjektet Kvalifisering som 
Forebyggende Metode i Fritidsklubb, og bygger 
på metodikk som ble utarbeidet under Youth 
Work In Progress-prosjektet. 

 
En slik opplæringspakke som Ungdom & Fritid 
har utviklet bør videreføres og utvikles. Det vil 
kontinuerlig oppstå nye kompetansebehov 
blant ungdomsarbeidere, og NAKUMs 
hovedfokus innen dette området vil være å 
utvikle og koordinere ulike opplæringstilbud, 
enten i egen regi eller sammen med 
samarbeidspartnere. 

 

  
 

 

prosjekter vil regionen de kommer fra bli mer 
attraktiv for ungdommene nå og i fremtiden. 

rustet til arbeidet innenfor det aktuelle 
fritidstiltaket (2009:12). 
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 Innhold   
 

Tiltak 1: Kompetanseheving i fritidssektoren 
 

Aktiviteter: 
o Utvikle nye kurs og moduler innen 

ungdomsarbeid 

o Spre/videreformidle Ungdom&Fritids 

opplæringspakke for 

ungdomsarbeidere 

o Utvikle veiledere for å sikre at 

medvirkning inkluderes i fritidstiltak 

på lokalt plan 

o Bistå i et eventuelt arbeid for 

opprettelse av en egen utdanning 

innen fritidspedagogikk på høyere nivå 

o Kompetanseutvikling i forhold til å 

utvikle nye metoder med hovedmål å 

inkludere 

 ungdom med 

funksjonshemminger 

 ungdom fra 

lavinntektsfamilier 

 ungdom med 

innvandrerbakgrunn 

 ungdom fra andre utsatte sosiale 

grupper 

 frafallsungdom 

o Utvikle minimumsstandarder for fritidstiltak 

 
 

Kommentar: 
Det er et stort behov for kompetanseheving i 
fritidssektoren. En viktig oppgave for 
kompetansesenteret vil være å spre og 
videreutvikle Ungdom&Fritids 
opplæringspakke, samt identifisere ytterligere 
kompetansebehov. Et spesielt fokus vil være å 
utvikle metoder for å inkludere marginalisert 
ungdom i fritidstiltak. Dersom en 
utdanningsinstitusjon ønsker å opprette en 
egen utdanning innenfor fritidspedagogikk vil 
det være naturlig at kompetansesenteret er 
behjelpelig i dette arbeidet. 

Tiltak 2: Bistå kommuner og organisasjoner i 
utvikling av åpne fritidstiltak 

 

Aktiviteter: 
o Veiledning i forhold til oppstart av nye 

fritidstiltak eller endring av 

eksisterende satsinger i kommuner 

o Utvikle og spre oppskrifter på hvordan 

lage fritidstiltak med høy kvalitet 

 Oppskrifter 

 Kurs 

 Moduler 

 Seminar/konferanser 

 Studiebesøk 

o Stimulere tverrfaglig og “tverr- 

kommunalt” arbeid i etableringen av 

lokale fritidstiltak 

o Arrangere nasjonale og regionale 

samlinger innenfor ulike tema rettet 

mot kommuner, fylkeskommuner 

m.m. 

o Utvikle egne moduler for kommuner 

med spredt bosetning eller lavt 

innbyggertall 
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Kommentar: 
Mange kommuner ønsker å etablere nye 
fritidstiltak eller ser seg nødt til å oppgradere 
innholdet i eksisterende tilbud. 
Kompetansesenteret vil være en veileder til 
kommuner med slike behov, og vil ha fokus på 
å presentere ulike gode eksempler og metoder 
fra hele landet. Det vil også bli behov for å 
utvikle ulike moduler avhengig av geografisk 
plassering og størrelse på fritidstiltaket. 

Tiltak 3: Koordinering og 
kompetansespredning innen fritidssektoren 

 
Aktiviteter: 

o Kartlegge eksisterende kurs, moduler 
og aktører 

o Bidra til å sette lokale og regionale 
krefter i kontakt med hverandre 

o Lage ressursbank av kursholdere som 
kan brukes lokalt 

o Samle og spre internasjonale 
moduler/kurs 

 

Kommentar: 
Det gjøres mye godt arbeid i lokale fritidstiltak 
rundt om i landet som kompetansesenteret vil 
bidra til å kartlegge og spre. Det er et uttrykt 
behov for kursholdere i hele landet, og et 
viktig bidrag fra kompetansesenteret vil være 
å lage en oversikt over ulike ressurser lokalt. I 
denne kartleggingen vil det være viktig å ha 
fokus på kvalitetssikring av kursholderne og 
deres kompetanse. 

Tiltak 4: Nettverksbygging innen 
fritidssektoren 

 
Aktiviteter: 

o Bidra til å utvikle regionale nettverk 
innen fritidssektoren 

o Etablere nasjonalt nettverk innen 
fritidssektoren – i samarbeid med 
Ungdom&Fritid 

o Utvikle Europeisk nettverk innen 
fritidssektoren – se til land som har 
kommet langt (Danmark, Island, 
Estland m.m) 

 

Kommentar: 
I samarbeid med Ungdom&Fritid vil 
kompetansesenteret arbeide med å utvikle 
nettverk av ungdomsarbeidere regionalt og 
nasjonalt. I tillegg vil kompetansesenteret 
være en naturlig samarbeidspartner for ulike 
internasjonale kompetansemiljø. 

 
 
 
 
 

 

 

31 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Ressursbehov 
 

Personell 
2 ansatte innenfor ansvarsområdet 
Ungdomsarbeid/åpne fritidstiltak 
Totalbudsjett 2 årsverk: kr.1.300.000,- 

 

Reiser 
Veiledning, foredrag, bistand 
Totalbudsjett pr år: kr.200.000,- 

 
Utvikling av veiledningsmateriell 
Utvikling, design, produksjon 
Totalbudsjett infomateriell: kr.300.000,- 

 

Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr.1.800.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 
o Ungdom og Fritid 

o Landsrådet for norske barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) 

o Kompetansesenter for 

distriktsutvikling – Distriktssenteret 

o Norsk institutt for by- og 

regionforskning 

o Alliansii 

o Estonian Youth Work Centre 

o National Youth Agency – England 
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”EVERY YOUTH IS A VALUE.

FUTURE IS MADE TODAY.” 

– Estonian Youth Work Centre 



 
 
 

 

5b. Politisk medvirkning 
 

 

 

Bakgrunn 
Ungdoms rett til å medvirke i saker som angår 
dem er nedfelt i FNs Barnekonvensjon og 
norsk lov. I følge NIBRs rapport «De unge 
stemmene» har 8 av 10 kommuner et 
medvirkningsorgan for ungdom. Som regel er 
dette et ungdomsråd, men det arrangeres 
også ungdommens kommunestyre i enkelte 
kommuner, ungdommens fylkesting i noen 
fylker, og høringer og spørretimer knyttet opp 
til ulike tema. 

 
Det er ulik kvalitet på de eksisterende 
innflytelsesorganene – det er store forskjeller 
på hvordan ungdomsrådene representerer 
ungdom og hvordan organene har innflytelse i 
sin kommune. Det er skjevheter mellom 
kommunene både når det gjelder mandat, 
muligheter for deltakelse, 
myndighetsområder, grad av innflytelse, 
muligheter for kontakt og samarbeid mellom 
ungdom og kommunen, og resultater. 

Ulike modeller og mangel på 
nasjonale retningslinjer 
Den politiske ungdomsmedvirkningen i Norge 
har ikke nasjonale standarder og kommer til 
uttrykk gjennom ulike modeller; Oslo har 
ungdommens bystyremøte som består av 
ungdomsorganisasjoner, bydelenes 
ungdomsråd og elevråd. Nord-Troms 
arrangerer regionsamling for kommunale 
ungdomsråd, mens Finnmark har et 
ungdomspolitisk utvalg bestående av 
representanter fra de ungdomspolitiske 
partiene. Disse fylkene har samlinger en eller 
to ganger i året for sine 
ungdomsrepresentanter. Akershus og 
Buskerud rekrutterer ungdomsrepresentanter 
i råd og utvalg fra elevorganisasjonen (EO), og 
Vestfold og Vest-Agder har valgt å knytte 
ungdomsmedvirkningen til videregående 
opplæring. 

 

 
En rekke aktører har tatt til orde for at det bør 
utvikles nasjonale retningslinjer som sikrer en 
viss likhet og mer demokratiske 
representasjonsformer og valg innen politisk 
ungdomsmedvirkning. En viss lokal variasjon 
kan være positivt, og felles retningslinjer vil 
ikke nødvendigvis være i konflikt med lokale 
løsninger – det viktigste er at det finnes noen 
felles standarder som gjør ungdoms 
medvirkning gjenkjennelig og forutsigbar i alle 
kommuner i landet. 
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 Innhold   
 

Tiltak 1: Kompetanseheving innen lokalt og 
regionalt arbeid med politisk medvirkning 

 
Aktiviteter: 

o Rådgivning av kommuner som ønsker 
å starte opp ungdomsråd 

o Utvikle kurs og kompetansehevende 
tiltak for kommune- og fylkesansatte 
som er ansvarlig for ungdomsråd 

o Bistå kommuner og fylkeskommuner 
som ønsker å utvikle lokale og 
regionale ungdomsplaner 

o Utvikle opplæringsprogram for 
ungdomsråd/samlingsbasert 
ungdomsrådsopplæring (á la 
opplæringsprogrammene til KS) 

o Utvikle moduler for skolering av 
politikere, kommuneansatte og andre 
knyttet til ungdom og demokratisk 
deltakelse 

o Utvikle metoder for å holde på 
medvirkningskompetansen i 
kommuner/fylkeskommuner/stat – 
hvordan sikre kontinuitet 

 
 

 
Kommentar: 
En viktig arbeidsoppgave for 
kompetansesenteret vil være å fungere som 
en ressursbank og gi råd, tips og opplæring til 
kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid 
med politisk ungdomsmedvirkning. Skolering 
av ungdomsråd, kommuneansatte og 
lokalpolitikere vil være en viktig funksjon for å 
sikre kvalitet i det lokale 
medvirkningsarbeidet. 

Tiltak 2: Støttefunksjoner for sekretærer i 
ungdomsråd 

 

Aktiviteter: 
o Utvikle egne metodesamlinger og 

undervisningsopplegg for 
ungdomsrådssekretærer 

o Utvikle maler for regionale samlinger 
for ungdomsrådssekretærer 

o Arrangere 1 nasjonal konferanse for 
ungdomsrådssekretærer pr. år 

o Spre håndboken “Veileder i arbeidet 

med ungdomsråd” til 

ungdomsrådssekretærer lokalt 

o Kursing/rådgivning av ungdomsråd og 

ungdomsrådssekretærer 
 

Kommentar: 
Det er behov for en særskilt 
kompetanseheving og støttefunksjon rettet 
mot ungdomsrådssekretærer. Sekretærene 
trenger veiledningsmateriell, nettverk og en 
møteplass, og kompetansesenteret vil spille en 
viktig rolle for denne målgruppen. 
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Tiltak 3: Utvikle nasjonale retningslinjer for 
ungdomsråd 

 
Aktiviteter: 

o Utvikle nasjonale retningslinjer for 

ungdomsråd i samarbeid med andre 

aktører og kommunesektoren 

o Bidra til å spre og implementere 

nasjonale retningslinjer for 

ungdomsråd 
 

Kommentar: 
En rekke aktører har utrykt et behov for 
nasjonale retningslinjer for ungdomsråd. Det 
vil være naturlig at kompetansesenteret bistår 
i dette arbeidet sammen med andre aktører 
og kommunesektoren. 

 
 

Tiltak 4: Koordinering og 
kunnskapsformidling 

 
Aktiviteter: 

o Samle og koordinere (og eventuelt 
oppdatere) eksisterende 
veiledningsmateriell – bidra til oversikt 
over det som allerede eksisterer 

o Utvikle supplerende 
veiledningsmateriell på områder som 
ikke er dekket 

o Bidra til regionalt og nasjonalt 

samarbeid innen politisk 

ungdomsmedvirkning 

o Bistå BLD og andre aktører i spredning 

av materiell/informasjon 
 

Kommentar: 
Kompetansesenteret vil være en 
koordinerende enhet med fokus på å 
samordne aktører og allerede eksisterende 
veiledningsmateriell. Dette vil bidra til en 
samlet nasjonal oversikt over feltet. 

 

Tiltak 5: Kunnskapsutvikling 

Aktiviteter: 
o Utvikle nye, mer spesifikke 

håndbøker og veiledninger for å 

styrke barn&unges medvirkning – 

målgruppe: barn/unge og voksne 

o Utvikle barne-/ungdomsvennlige 

guider til hvordan påvirke i 

plansaker/høringer 

o Være en Ressursbank for barn og 

ungdom: Utvikle 

informasjonsmateriell rettet mot 

barn og unge om deres rettigheter 

og hvordan disse kan tas i bruk 

o Synliggjøre og tydeliggjøre hva 

som kjennetegner kvalitet i 

medvirkningsarbeid 

o Gjennomføre evalueringer eller 

bidra inn i 

evalueringer/kartlegginger 

o Dersom stemmerett for 16-åringer 

blir innført: utvikle og spre 

infomateriell og veiledninger om 

temaet 
 

Kommentar: 
Det har til nå blitt utviklet enkelte veiledere 
innenfor politisk ungdomsmedvirkning, sist 
BLDs veileder i arbeidet med ungdomsråd, og 
en viktig funksjon for kompetansesenteret vil 
være å identifisere nye behov og utvikle 
ytterligere veiledningsmateriell innenfor dette 
området. 
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Ressursbehov 
 

Personell 
2 ansatte innenfor ansvarsområdet Politisk 
medvirkning 
Totalbudsjett 2 årsverk: kr. 1.300.000,- 

 
1 nasjonal samling for 
ungdomsrådssekretærer pr år 
Deltakere: ungdomsrådssekretærer fra hele 
landet. 
Estimert antall deltakere: 300 
Totalbudsjett årskonferanse : kr.500.000,- 

 
Utvikling av veiledningsmateriell 
Utvikling, design, produksjon 
Totalbudsjett infomateriell: 300.000,- 

 

Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr. 2.100.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 
 

o Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) 

o UngOrg – tidligere BURO 
o Representanter fra LUK-kommunene i 

Hedmark1
 

o Nasjonalt ungdomspanel 
o Ung i Nord-Trøndelag (ungint) 
o Ung i Troms 
o Ung i Nordland 
o Andre fylkeskommunale Ung-satsinger 
o Elevombudet 
o Sjumilssteget v/Fylkesmannen i Troms 

o Estonian Youth Work Center 

o SALTO Participation 

o Participation Works! 

 
 

1 
LUK-kommunene i Hedmark startet 29.august 

2012 et prosjekt for å utvikle en opplæringspakke 
om medvirkning fra barn og unge i 
lokalsamfunnsutviklingen. Formålet er å øke 
ungdomsdeltakelsen og kommunenes evne til å 
involvere og bruke ungdom som ressurs i lokalt 
utviklingsarbeid. 
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5c. Prosjektbasert medvirkning 
 

 

 

Bakgrunn 
Alle barn og unge har ressurser til å bidra 
positivt dersom de oppnår tillit, respekt, 
engasjement og reell innflytelse på egen 
situasjon. I sitt innspill til ekspertutvalget for 
fritid, deltakelse og innflytelse understreker 
Barneombudet at våre fremtidige utfordringer 
på barne- og ungdomsfeltet ligger i å legge til 
rette for barn og unges delaktighet i alle deler 
og nivå i samfunnet. Det er viktig at alle 
ungdommer opplever medvirkning og 
mestring i sitt lokalsamfunn. En utfordring for 
kommuner og ungdomsarbeidere er å utvikle 
metoder for medvirkning som når ulike 
ungdom på ulike arenaer, ikke nødvendigvis 
bare gjennom skole og ungdomsråd. 

 
Uformell læring 
Uformell læring og læring gjennom erfaring 
skjer gjennom praksis, prosjektarbeid, prøving 
og feiling – gjerne sammen med andre. Denne 
formen for læring er grunnleggende innen 
metoden Prosjektbasert medvirkning, og 
skiller seg fra formell læring som foregår i 
organiserte og strukturerte omgivelser (f.eks. i 
en utdannings- eller opplæringsinstitusjon). 

 
«Young people learn many valuable 
life skills in voluntary and leisure 
activities, i.e., co-operation and team 
skills, communication skills, goal- 
orientation and problem solving skills. 
These mentioned skills are also useful 
when a young person attends further 
education or working life” 

Lauri Savisaari, Europakommisjonen 

 
Realisering av egne ideer 
Metoden Prosjektbasert medvirkning gir 
ungdom mulighet til å påvirke sitt eget 
lokalsamfunn og sin egen hverdag gjennom å 
realisere egne ideer og dermed aktivt bidra til 
utvikling i samfunnet. Dette er et supplement 
til den tradisjonelle politiske medvirkningen og 
ungdomsråd hvor ungdom får påvirke  
innenfor et ”voksent” system og rammer. 

 
Prosjektbasert medvirkning gir ungdom reell 
innflytelse på sine omgivelser gjennom 
realisering av egne ideer, eksempelvis 
prosjekter som skaper aktivitetstilbud i 
lokalsamfunnet. Metoden legger til rette for at 
unge mennesker selv kan finne ut hvordan de 
vil rette energien sin, for så å få anledning til å 
skape arenaer hvor de kan gjøre nettopp det. 

Dette gir eierskap hos ungdommene selv som 
prosjektutvikler og -eier. Og av erfaring gir 
eierskap kvalitet. 

 

Gjennomføringskraft 
Grunnen til at denne metoden virker er at den 
bygger på og stiller krav til ungdom om 
gjennomføringskraft og ansvar. Gjennom å 
arbeide med egne prosjekt kan ungdom 
påvirke sitt eget lokalsamfunn, og opparbeide 
seg erfaring og kompetanse som de igjen tar 
med seg videre i andre arenaer som skole og 
arbeidsliv. 

 
Gjennom 12 år har Tvibit bevist at 
prosjektbasert medvirkning er universell, og 
fungerer uavhengig av sosial eller geografisk 
bakgrunn. Tvibits metode med prosjektbasert 
medvirkning har blitt prøvd ut både i byer og i 
distrikter i Norge, samt Russland, Sør-Afrika, 
Gaza m.m med stor suksess. 

 
Metoden har verdier med tanke på 
selvutvikling, ungdomsinitiativ, 
samfunnsutvikling, entreprenørskap og 
demokrati. 
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Metode 
Metoden er handlingsorientert (læring 
gjennom handling), og bidrar til å styrke 
selvstendigheten, selvsikkerheten og 
læringsevnen til hver enkelt ungdom. 
Metoden setter ungdomsmedvirkning i fokus. 

 
Utgangspunktet for arbeidet er en 
overbevisning om at alle mennesker, også 
ungdommer, har noe de er interessert i eller 
brenner for. Essensen i metoden er å finne ut 
hva dette er for hver enkelt ungdom og tilby 
muligheter, metoder og verktøy for at unge 
mennesker kan settes i stand til å realisere 
sine ideer. I dette ligger det et ønske om å gi 
mulighet til alle ungdommer å drømme og å 
iverksette egne prosjekter. 

 
Med grunnkompetanse i Tvibitmetoden er 
ungdom bedre rustet til å benytte ulike 
verktøy for å planlegge og gjennomføre 
prosjekter i ulik skala. 

 
Metodene som læres gjennom Prosjektbasert 
medvirkning er universelle og har et stort 
bruksområde. Metodene er sammensatte og 
inspirert av flere forskjellige fagmiljøer, samt 
at de er tilpasset konteksten de benyttes i. 
Den såkalte ”Tvibitmetoden” er utarbeidet og 
gjennomprøvd av fagmiljø og 
prosjektveiledere i og rundt Tvibit, både i 
Tromsø og rundt om i verden. Kunnskapen 
som tillæres gjennom slike metoder er unik i 
form av at de pedagogiske prinsippene skiller 
seg fra den normale formen for undervisning i 
norsk videregående skole. 

 

Gjennom metoden utfordres ungdom i å løse 
utfordringer, se hindringer og lage løsninger – 
sammen! Det er også et virkemiddel å måtte 
ta egne kritiske vurderinger om relevans, 
avgrensning, prioritering og tids-/ressursbruk. 
Gjennom prosjektutvikling må man også ta 
høyde for at man ikke kun selv er involvert, og 
da vite at omgivelsene og samfunnets behov 
må legges til rette for. 

Prosjektvugga 
Prosjektvugga er et sentralt verktøy innen 
Prosjektbasert medvirkning. Gjennom 
Prosjektvugga gis ungdom mulighet til å 
realisere egne prosjekter og idéer. Dette er en 
aktivitet som har eksistert på Tvibit siden 
oppstarten og tiltaket har også blitt spredt til 
andre ungdomshus i landet. 

 
Innhold i Prosjektvugga: 

 
Ungdom kan få hjelp gjennom Prosjektvugga 
på tre måter: 

1. Penger 
2. Veiledning 
3. Infrastruktur – Tilgang til 

prosjektrommet med alt de trenger av 
utstyr (telefon, faks, data, kopimaskin 
osv.) 

 
Veiledning innebærer å gi hjelp til å utvikle 
prosjektet, gi rådgivning, samt lære ungdom å 
skaffe annen finansiering enn den som ligger i 
Prosjektvugga. Tvibit kurser også ungdom i å 
skrive prosjektbeskrivelse og gir tips om 
hvordan man bør gå fram når man skal søke 
penger. 
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 Innhold   
 

Tiltak 1: Kompetanseheving innen 
prosjektbasert medvirkning 

 
Aktiviteter: 

o Utvikle opplæringspakker for 
ungdomsarbeidere i Prosjektbasert 
medvirkning – kursrekker 

o Utvikle «Verktøykasse» med ulike 
moduler innen Prosjektbasert 
medvirkning – gjøre tilgjengelig på 
nettside 

o Veilede innen prosjektbasert 
medvirkning – målgruppe: 
ungdommer og voksne i lokale 
fritidstiltak, kommuner, 
fylkeskommuner, 
ungdomsorganisasjoner m.m 

o Arrangere et årlig nasjonalt «Beste 
eksempler»-seminar for ungdommer 
og ungdomsarbeidere 

o Være en Kompetansebank innen 
Prosjektbasert medvirkning 

 
Kommentar: 
Det er ulik grad av prosjektbasert medvirkning 
rundt om i landet, og en av 
kompetansesenterets viktigste oppgaver 
innenfor dette feltet vil være å bidra til 
kompetanseheving og –spredning gjennom 
kurs, moduler og veiledning. 

Tiltak 2: Spre Prosjektvugga regionalt og 
lokalt 

 
Aktiviteter: 

o Utvikle oppskrift for hvordan opprette 
og drive en Prosjektvugge lokalt og 
regionalt 

o Samle gode Prosjektvugge-eksempler 
og spre disse 

o Arrangere kurs/seminarer rundt om i 
landet 

o Veilede lokale og regionale aktører 
som ønsker å opprette en 
Prosjektvugge 

o På sikt opprette en nasjonal 
prosjektvugge 

 
Kommentar: 
Prosjektvugga er en metode som lett kan spres 
til ulike steder i landet. I tillegg til å kurse og 
veilede de som ønsker å opprette 
Prosjektvugger lokalt, bør kompetansesenteret 
også bidra med kompetans                                    
e i forhold til hvordan man kan                     
sikre lokal finansiering av Prosjektvugger 
utover fritidstiltakenes egne driftsbudsjetter. 

Tiltak 3: Koordinering og 
kunnskapsformidling 

 
Aktiviteter: 

o Samle, synliggjøre og spre kunnskap 
om temaet, samt synliggjøre 
manglende kunnskap 

o Utvikle samlinger med best practise- 
eksempler/gode eksempler fra Norge 

o Samle og spre internasjonal kunnskap 
og moduler innen temaet 

o Utvikle ressursbank over 
prosessledere/kursholdere lokalt og 
formidle disse til målgruppen 

o Samarbeide om prosjekter for 
kunnskapsutvikling og forskning innen 
feltet 

o Utvikle guider for søking av midler 
innen prosjektbasert medvirkning 

o Sertifisere/kvalitetssikre 
coacher/mentorer – utvikle 
kvalitetsstandarder 

 
Kommentar: 
Kompetansesenteret vil samordne og 
koordinere kunnskap og ressurser innenfor 
prosjektbasert medvirkning i Norge. Denne 
kompetansen vil tilgjengeliggjøres gjennom 

nettsted og ressurspersoner som kan bistå på 
lokalt nivå. 

39 



 
 
 
 
 

 

 
Tiltak 4: Nettverksbygging 

 
Aktiviteter: 

o Bidra til å knytte ulike aktører sammen 
– tverrfaglig og flerfaglig 

o Være medarrangør for nasjonale 
seminar og workshops 

 
Kommentar: 
Det er behov for nettverksbygging og oversikt 
over aktører og nettverk innen prosjektbasert 
medvirkning. Kompetansesenteret vil bidra til 
dette, samt ha særskilt fokus på å inkludere 
ungdom selv i nettverk og seminarer. 

Tiltak 5: Pilot – Prosjektbasert medvirkning i 
skolen 

 

Aktiviteter: 
o Teste ut piloten “Prosjektbasert 

medvirkning i skolen” på videregående 
skoler i Troms 

o Veilede lærere i prosjektbasert 
medvirkning 

o Lage standardisert opplegg for 
prosjektbasert medvirkning i skolen og 
spre dette 

 

Kommentar: 
I forbindelse med forprosjektet er det utviklet 
en pilot med tanke på å innføre prosjektbasert 
medvirkning i skolen. Denne piloten ønskes 
testet ut i 2013-2015 for å undersøke om 
dette er et felt kompetansesenteret skal 
fokusere på. Se også vedlegg 8d. 

Tiltak 6: Pilot – Prosjektbasert medvirkning i 
Nordvest-Russland 

 

Aktiviteter: 
o Videreutvikle samarbeid innen 

prosjektbasert medvirkning i 
Nordvest-Russland 

o Bidra til utviklingen av flere tjenester 
innen prosjektbasert medvirkning á la 
ungdomshuset Mr.Pink i Murmansk – 
spesielt fokus på Arkhangelsk og 
Petrozavodsk 

o Starte utveksling av ungdommer og 
ungdomsarbeidere mellom Nordvest- 
Russland og aktører som arbeider med 
prosjektbasert medvirkning i Norge – 
kortere arbeidsutvekslinger, 
traineestillinger, voluntørtjeneste 

 
Kommentar: 
I forbindelse med forprosjektet har det vært 
arbeidet med å utvikle en modell som kan 
heve nivået på samarbeidet innen 
ungdomsarbeid i Nordområdene, samt bidra 
til nettverksbygging og erfaringsutveksling 
mellom ungdom og ungdomsarbeidere på 
norsk og russisk side. Se også vedlegg 8e. 
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Ressursbehov 
 

Personell 
2 ansatte innenfor ansvarsområdet 
Prosjektbasert medvirkning 
Totalbudsjett 2 årsverk: kr. 1.300.000,- 

 
Konferanse og “Best practise”-seminar 
Deltakere: ungdom og ungdomsarbeidere fra 
hele landet 
Totalbudsjett konferanse og seminar : 
kr.500.000,- 

 
 

Utvikling av veiledningsmateriell 
Utvikling, design, produksjon 
Totalbudsjett infomateriell: 300.000,- 

 
Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr. 2.100.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 
o Ung Tiltakslyst – Nord-Trøndelag 
o Fantasiforbundet 
o Frifond 
o TRAFO 
o Aktiv Ungdom – Bufdir 
o Intro Talent 
o Kaospilotene 
o SALTO Participation 
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5d. Ungdomsinformasjon 
 

Bakgrunn 
Et godt informasjonstilbud er en viktig 
forutsetning for ungdoms deltakelse og 
innflytelse i samfunnet. 

 

Ungdom er i en fase i livet hvor mange og 
viktige valg skal tas. Dette gjør at ungdom har 
et annet og større informasjonsbehov enn 
andre grupper i samfunnet. For at ungdom 
skal foreta best mulige valg, er de avhengige 
av korrekt, objektiv og oppdatert informasjon. 

 
Rett til informasjon erkjennes i 
Menneskerettighetene, i Barnekonvensjonen, i 
den Europeiske konvensjon for beskyttelse av 
menneskerettigheter og grunnleggende 
friheter, og i anbefaling NoR(90)7 fra 
Europarådet vedrørende informasjon og 
veiledning for unge mennesker i Europa. 
Satsning på ungdomsinformasjon er også ett 
av de prioriterte områdene fremover i 
europeisk politikk. 

 
Ungdomsinformasjon i Norge og i 
Europa 
Forum for ungdomsinformasjonskontor i 
Norge ble opprettet i 1997, og er et nettverk 
for tjenester som arbeider med «generalist 

 

 
ungdomsinformasjon». Forumet er medlem av 
ERYICA (European Youth Information and 
Counselling Agency) og sitter også i nasjonalt 
utvalg for EUs Aktiv ungdom-program. 

 

I 1986 ble European Youth Information and 
Counselling Agency (ERYICA) opprettet for å 
møte det økende behovet for samarbeid og 
utveksling av erfaringer innenfor 
ungdomsinformasjon på europeisk nivå. I dag 
er over 7.500 ungdomsinformasjonskontor 
representert i dette nettverket, som har 35 
nasjonale medlemsorganisasjoner i 28 
europeiske land. 

 
I 1993 vedtok ERYICAs 4.Generalforsamling 
”Det europeiske 
ungdomsinformasjonscharteret”. Charteret er 
et underliggende sett av prinsipper for 
ungdomsinformasjonskontor og -tjenester i 
Europa, samtidig som det fungerer som en 
rettleder for nye strukturer og prinsipper på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i 
medlemslandene. 

 

Organiseringen av ungdomsinformasjon i 
Europa har vært, og er, karakterisert av en stor 
variasjon i nasjonal bakgrunn og situasjon. 
Selve ungdomsinformasjonstjenestene i de 

 

 
ulike landene er likevel relativt like og de er 
alle basert på de samme prinsippene og 
målene om tilgjengelighet for ungdom. 

 
I de fleste medlemslandene i ERYICA er 
ungdomsinformasjon ansett som en statlig 
oppgave og ungdomsinformasjon i landet 
koordineres som regel av en organisasjon med 
finansiering fra det respektive departement 
med ansvar for ungdomsspørsmål. Erfaringer 
fra Europa har vist at nasjonal koordinering og 
nasjonale strategier for ungdomsinformasjon 
har vært meget nyttig for utviklingen av 
ungdomsinformasjon i landet. 

 

Behov for nasjonal koordinering i 
Norge 
I dag eksisterer det ikke et koordinerende 
organ for ungdomsinformasjon i Norge. Det er 
viktig å kvalitetssikre og koordinere 
informasjonsarbeid av lokal og nasjonal 
karakter. Det er derfor behov for en nasjonal 
strategi for ungdomsinformasjon, med en klar 
koordinering og organisering av lokal, nasjonal 
og internasjonal informasjon rettet mot 
ungdom i Norge. Behovet for en 
koordinerende instans for 
ungdomsinformasjon har blitt ytret på Bufdirs 
nasjonale og regionale konferanser om barne- 
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og ungdomsinformasjon i 2007, 2009 og 2010, 
og blir også nevnt i utredningen Ungdom, 
makt og medvirkning (NOU 2011:20). 

 
I tillegg er det behov for å få opprettet flere 
ungdomsinformasjonskontor på landsbasis og 
få mest mulig geografisk spredning på 
ungdomsinformasjonstjenestene.  Dette vil 
gjøre at flest mulig ungdommer får tilgang til 
den informasjonen de trenger og som gjør at 
de lettere kan ta viktige valg i livet. 

 

Konklusjon – to løsninger 
På Forum for ungdomsinformasjonskontor i 
Norges landsmøte i oktober 2002 ble det 
vedtatt at man ønsket å arbeide for å få 
opprettet en stilling som nasjonal koordinator 
for ungdomsinformasjon i Norge. I de første 
årene hadde Forumet direkte kontakt med 
BLD vedrørende dette behovet, og senere har 
Forumet hatt dialog med Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) i deres arbeid med 
strategi for nasjonal koordinering av 
ungdomsinformasjon. 

 
Bufdir fikk i 2006 i oppdrag fra BLD å utarbeide 
et utkast til strategi for hvordan arbeidet med 
ungdomsinformasjon kan styrkes og 
videreutvikles i Norge. I Bufdirs utkast til 

strategi for nasjonal koordinering av 
ungdomsinformasjon legges det vekt på å 
sikre et godt samarbeid med både de 
offentlige (statlige, fylkeskommunale og 
kommunale aktører) og private aktørene 
(organisasjoner, m.m.) som tilbyr informasjon 
til ungdom. 

 
Forprosjektledelsen for Nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning ser at kompetansesenteret vil 
være en naturlig samarbeidspartner i det 
videre arbeidet med å iverksette strategien. 
Kompetansesentret støtter Bufdirs forslag til 
strategi, og ser at dette kan løses på to måter: 
enten at Bufdir blir statlig koordinator for 
ungdomsinformasjon eller at ansvaret legges 
til det nasjonale kompetansesenteret. Uansett 
utfall bør disse to instansene samarbeide tett 
og etablere formelle samarbeidsorganer. 

 
For forprosjektet har det vært naturlig å se 
ungdomsarbeid, medvirkning og 
ungdomsinformasjon i sammenheng, og 
forprosjektets mandat fra BLD har vært at et 
eventuelt kompetansesenter “bør være bredt 
innrettet, mot ungdomsinformasjon, 
innflytelse, medvirkning og tematikk som 
direkte berører ungdoms levekår”. 
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Det vil derfor bli nødvendig å ta stilling 
til om man ønsker at
ungdomsinformasjonsfeltet skal 
inkluderes i nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid 
og medvirkning, eller om dette ansvaret
skal legges til Bufdir. 



 
 

 

Innhold 
 

Dersom rollen som nasjonal koordinator for 
ungdomsinformasjon legges til 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og 
medvirkning vil følgende tiltak være aktuelle: 

 

Tiltak 1: Kvalitetssikre og videreutvikle 
ungdomsinformasjon 

 

Aktiviteter: 
o Bidra til etablering av nye 

ungdomsinformasjonsstrukturer rundt 
om i landet 

o Koordinering og spredning av aktuell 
informasjon 

o Kvalitetssikre og evaluere den 
informasjon som blir gitt til ungdom 

o Sikre ungdomsmedvirkning i 
utviklingen av infomateriell 

o Utarbeide felles infomateriell for 
ungdomsinformasjonskontorer 

 

Kommentar: 
Dersom kompetansesenteret får en 
koordinerende rolle for 
ungdomsinformasjonsarbeid i Norge, vil en 
viktig del av arbeidet gå ut på å etablere flere 
informasjonstjenester rundt om i landet, samt 
bidra til en kvalitetssikring av de tjenestene 
som tilbys. 

 

 
Tiltak 2: Kompetanseheving og 
erfaringsutvikling 

 
Aktiviteter: 

o Utvikling av retningslinjer for hvordan 
man bør drive informasjon til all 
ungdom 

o Sikre kursing og opplæring av 
informasjonsarbeidere 

o Kvalitetssikre organisering av lokale 
informasjonspunkter 

o Kursing/ erfaringsspredning og 
utadrettet virksomhet 

o Arrangere årlig unginfo-konferanse 
 

Kommentar: 
Kompetansesenteret vil ha som oppgave å 
utvikle felles retningslinjer og kursmoduler 
rettet mot lokale tiltak. En bearbeiding av 
ERYICAs “Minimum Basic Training Course” og 
andre internasjonale opplæringsressurser vil 
være nødvendig. 

Tiltak 3: Drift av nettsted 

Aktiviteter: 
o Etablering og drift av en felles 

informasjonsplattform for 
ungdomsinformasjonskontor 

 

 
Kommentar: 
Lokale unginfo-tjenester har behov for en 
felles informasjonsplattform og dette kan 
kompetansesenteret utvikle i samarbeid med 
andre aktører. Man bør spesielt se på et 
samarbeid med ung.no på dette området. 

Tiltak 4: Nettverksbygging 

Aktiviteter: 
o Regionale samlinger med eksisterende 

og potensielle 
informasjonsknutepunkter 

o Kontakt med nasjonale og lokale 
politikere, departement, 
administrasjon, organisasjoner 

o Være nasjonal representant i ERYICA 
(European Youth Information and 
Counselling Agency) 

o Representant i råd og utvalg 
 

Kommentar: 
Forum for ungdomsinformasjonskontor har 
som uttalt mål å møtes hvert år for å utveksle 
erfaringer, sette fokus på nye behov innenfor 
ungdomsinformasjon og involvere nye 
potensielle unginfo-sentre. 
Kompetansesenteret bør ha som oppgave å 

arrangere både regionale seminarer og en 

nasjonal unginfo-konferanse hvert år. 

Kompetansesenteret vil også være Norges 
representant i ERYICA. 
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Ressursbehov 
 

Personell 
1 ansatt ansvarlig for koordineringsarbeidet: 
Totalbudsjett 1 årsverk inkl sosiale utgifter: 
kr.630.000,- 

 
Felles informasjonsplattform 
Budsjett for felles informasjonsplattform 
kr.500.000,- 

 
Regionale samlinger/kurs 
Deltakere: Informasjonstjenester og - 
formidlere fra hele landet. 
Totalbudsjett: kr. 100.000,- 

 

Årskonferanse 
Deltakere: Representanter fra Forum for 
ungdomsinformasjonskontor i Norge + andre i 
målgruppen 
Totalbudsjett: kr.200.000,- 

 
Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr.1.430.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 
 

o Forum for 
ungdomsinformasjonskontor i Norge 

o Ung.no 
o Informasjonstilbydere til barn og 

ungdom i Norge 
o Utdanning.no 
o Senter for IKT i utdanningen 
o Eurodesk 
o ERYICA 
o Internasjonale 

ungdomsinformasjonsaktører 
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Dette budsjettforslaget forutsetter at statlig 
aktiviteter som allerede eksisteres videreføres, 
slik som ung.no og Eurodesk. Drift av ung.no er 
holdt utenfor dette budsjettet og forutsettes 
opprettholdt innenfor Bufdirs ansvar. Drift av 
Eurodesk, som er delfinansiert med 
Europakommisjonen og der bevilgningen fra 
departementet ligger på kapittel 859, er holdt 
utenfor dette budsjettet og forutsettes 
opprettholdt i henhold til Kommisjonens 
retningslinjer. 

 
Dette budsjettforslaget forutsetter også at de 
ulike offentlige etatene fortsetter med å 
produsere og bekoste sitt eget materiell, bruker 
sine egne profiler, men at informasjonen gjøres 
tilgjengelig for alle. 



 

5e. Ungdom og helse – pilot 
 

Helsefremmende og –forebyggende tjenester 
for ungdom er ikke en del av mandatet til 
forprosjekt Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning, men 
prosjektledelsen har ønsket å inkludere en 
pilot innenfor dette feltet da helsefremmende 
tjenester for ungdom er nært knyttet til 
ungdoms hverdag og tematikk som direkte 
berører ungdoms levekår. 

 

Helsetilbud på ungdoms egne 
premisser 
Å lokalisere helsetjenester der ungdom har sitt 
naturlige samlings- og tilholdssted i fritiden er 
viktig. Det kan senke terskelen for å oppsøke 
helsetjenester og signalisere at ivaretakelse av 
egen helse er like viktig som andre aktiviteter. 

 
Helsedirektoratets faglige anbefalinger har 
som mål å styrke den helsefremmende og 
forebyggende innsatsen blant ungdom for å 
bidra til god helse og trivsel. Ungdom har 
behov for lavterskeltilbud tilrettelagt på deres 
premisser. 

 

Tromsøs erfaringer med 
Helsestasjon for ungdom 
Gjennom Helsestasjon for ungdom (HSU) som 
er lokalisert på Tvibit har man fått 12 års 
erfaring med forebyggende helsetjenester for 
ungdom – på ungdoms egne premisser. 
Helsestasjon for ungdom er organisert under 
enheten Forebyggende helsetjenester i 
Tromsø kommune, og målgruppen for 
helsestasjonen er ungdom mellom 13 og 20 år. 
Helsestasjonstilbudet på Tvibit er gratis og lett 
tilgjengelig, uten timebestilling og lang 
ventetid. Åpningstidene er tilpasset ungdoms 
behov slik at tilbudet blir mest mulig 
tilgjengelig for ungdom. Behovet for 
anonymitet og imøtekommenhet er ivaretatt. 

 
Tilbudet er ikke ment å være en fullverdig 
helsetjeneste og skal således ikke være en 
erstatning for, men heller et supplement til 
skolehelsetjenesten og fastlegeordningen. 
HSU har som mål å identifisere unge med 
risiko og behov for helsemessig oppfølging, og 
å sikre at ungdom som trenger det henvises til 
mer spesialisert hjelp. 

 
Helsestasjon for ungdom vektlegger 
ungdommens egne ressurser og muligheter 
for selv å kunne fremme og bevare sin egen 

 

 
helse. Helsestasjonens målsetting bygger på 
sentrale prinsipper i ”empowerment- 
tenkning”, som medvirkning og likeverd. 
Helsepersonellet fungerer som rådgivere og 
veiledere, slik at den unge selv kan opparbeide 
deltakende kompetanse. Dette innebærer 
fokus på ressurstenking fremfor fokusering på 
problemer. 

 

Psykhjelpen 
I samarbeid med Helsestasjon for ungdom, 
Institutt for psykologi ved Universitet i Tromsø 
og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for 
videregående opplæring i Troms er det 
etablert et psykologisk rådgivningstilbud for 
ungdom lagt inn under HSU på Tvibit. 
Formålet med Psykhjelpen er å gi ungdommen 
et mer helhetlig tilbud på deres egen arena. 
Samtidig er det et mål å øke ungdommens 
egen kompetanse i å søke hjelp for 
psykososiale vansker. 

 

Ved utformingen av tilbudet ble det lagt vekt 
på at Psykhjelpen skulle være et 
rådgivningstilbud med vekt på å styrke 
ungdommens egne ressurser og 
mestringsstrategier. I tråd med HSUs filosofi 
ønsket man å normalisere og ikke sykeliggjøre 
de som oppsøker Psykhjelpen. 
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Pilot: Helsefremmende tjenester i 
Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning 

 

Helsetjenester rettet mot ungdom er et stort 
fagfelt og kan i utgangspunktet fylle et eget 
kompetansesenter. Det er likevel et ønske å 
inkludere en pilot som omhandler ungdom og 
helse i kompetansesenterets oppbyggingsfase, 
for så å vurdere om dette bør videreføres fast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piloten bygger på 12 års erfaring fra 
Helsestasjon for ungdom i Tromsø hvor man 
har kombinert forebyggende helsetjenester 
for ungdom med øvrige fritidstiltak. 
Helsedirektoratet anbefaler ofte andre 
helsestasjoner rundt i landet til å se til HSU 
Tvibit når det gjelder råd og tips i forhold til 
organisering av tjenesten, og helsestasjonen 
får således mange henvendelser fra aktører 
rundt om i landet. 

Piloten vil bidra til å spre unike erfaringer fra 
Helsestasjon for ungdom i Tromsø som vil ha 
overføringsverdi til andre byer: 

 Positive erfaringer ved å være en av få 
Helsestasjoner for ungdom i landet 
som lokalisert i ungdomshus 

 Helsestasjonen har høyest 
prosentandel gutter som besøker HSU 
(13,5%) 

 Har utviklet Psykhjelpa – et unikt 
samarbeid med HSU, PPT og 
Universitetet i Tromsø hvor 
psykologistudenter har praksis på HSU 

 Har utviklet 10.klasseprosjektet i 
samarbeid med Tvibit (alle 
10.klassinger i kommunen kommer til 
Tvibit klassevis og får 
seksualundervisning) – skiller seg fra 
andre steder i landet ved at 
10.klassingene kommer til 
helsestasjonen/fritidstiltaket, fremfor 
at fagpersonene underviser i 
klasserommet 
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Innhold 
 

 

 

Tiltak 1: Erfaringsutveksling og spredning av 
gode eksempler 

 
Aktiviteter: 

o Utvikle informasjonsmateriell og 

“oppskrifter” vedrørende lokalisering 

av helsefremmende tjenester der 

ungdom ferdes 

o Utvikle informasjonsmateriell i forhold 

til å øke prosentandelen gutter som 

besøker helsestasjoner for ungdom 

o Utvikle veiledere for å spre modellen 

“Psykhjelpa” 

o Spre erfaringer i forhold til samarbeid 

om seksualundervisning for 

10.klassinger 

o Bidra til tverrfaglig samarbeid på ulike 

arenaer 
 

Kommentar: 
En lokalisering av helsefremmende tjenester 
der ungdom befinner seg gir en unik mulighet 
til å forstå hva som rører seg i 
ungdomsmiljøene. Erfaringene fra 
Helsestasjon for ungdom i Tromsø er at 
ungdom lettere oppsøker slike tjenester når 
de befinner seg på deres egne arenaer. Det er 

naturlig å spre de gode erfaringene og 
eksemplene slik at ungdom andre steder i 
landet også kan nyte godt av slike tilbud. Det 
vil også være et fokus på flerfaglig og 
tverrfaglig arbeid, da HSU Tvibits fagansatte er 
både helsesøstre, lege og medisinerstudenter, 
samt psykologstudenter i praksis. 

 
Tiltak 2: Veilede og kvalitetssikre kommuner 
som ønsker å starte opp lignende tjenester 

 
Aktiviteter: 

o Utvikle informasjonsmateriell i 

“Hvordan starte en Helsestasjon for 

ungdom?” og tilgjengeliggjøre dette 

på kompetansesenterets nettside 

o Utvikle kursmoduler og studiebesøk 

for å veilede kommuner i 

oppstartsfaser 

o Arrangere årlig konferanse innenfor 

temaet 

o Utvikle veiledere for å sikre at 

medvirkning inkluderes i 

helsefremmende arbeid for ungdom 

o Nettverksbygging 

Kommentar: 
Helsestasjon for ungdom i Tromsø får allerede 
henvendelser fra hele landet i forhold til å 
veilede kommuner som ønsker å starte opp 
lignende tjenester. Et viktig arbeidsområde i 
piloten vil være å utvikle oppskrifter, 
kursmoduler, studiebesøk m.m med formål å 
veilede og kvalitetssikre kommunenes arbeid. 

 
Tiltak 3: Undersøke betydningen av helse i 
forbindelse med frafall i videregående skole 

 
Aktiviteter: 

o Undersøke muligheten for at ungdoms 
helse har innvirkning på frafall i 
videregående skole. 

o Utvikle veiledningsmateriell for 
Helsestasjoner og helsesøster i 
videregående skoler 

 
Kommentar: 
Det er lite fokus på fysisk og psykisk helse i 
forbindelse med frafall i videregående skole. 
Et fokus for piloten vil være å undersøke 
hvordan man kan styrke ungdoms 
mestringsevne i videregående skole, blan 
annet med formål å minske frafallsprosenten. 
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Ressursbehov 
 

Personell 
1 ansatt ansvarlig for koordineringsarbeidet: 
Totalbudsjett 1 årsverk: kr.630.000,- 

 
Utvikling av veiledningsmateriell 
Utvikling, design, produksjon 
Totalbudsjett infomateriell: 300.000,- 

 
Regionale kurs 
Deltakere: Ansatte i lokale helsefremmende 
tiltak 
Totalbudsjett: kr. 200.000,- 

 
Årlig nasjonal konferanse 
Deltakere: Ansatte i lokale helsefremmende 
tiltak, kommuneledelse, ansatte på statlig nivå 
(direktorat/departement) 
Totalbudsjett: kr.300.000,- 

 
Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr.1.430.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 
o Helsestasjon for ungdom i Tromsø 

o Andre helsestasjoner for ungdom 

rundt om i landet 

o Sjumilssteget v/Fylkesmannen i Troms 

o Helsedirektoratet 

o Klara Klok 
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5f. Forskningsaktiviteter 
 

Kunnskapsformidling og initiering 
av forskning 
Nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning skal formidle 
eksisterende kunnskap og kompetanse 
innenfor satsingsområdene, samt være en 
sentral aktør i å frembringe ny kunnskap i 
samarbeid med forskningsmiljøer. Dette 
innebærer at NAKUM skal medvirke i 
forskning, initiere forskning, men ikke selv 
lede forskningsprosjekter. 

 
Et viktig oppdrag for kompetansesenteret vil 
være å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid 
innen fagfeltene ungdomsarbeid, medvirkning 
og ungdomsinformasjon. Det er et mål å øke 
forskningsaktivitetene innenfor disse feltene 
nasjonalt for å øke forståelsen for 
ungdomsmedvirkning og ungdom som en 
ressurs lokalt og nasjonalt. 

 

Samarbeid med forskningsmiljøer 
Forprosjektledelsen har inngått en 
intensjonsavtale med Universitetet i Tromsø 
ved Institutt for lærerutdanning og 
pedagogikk. Ved oppstart vil 
kompetansesenteret også etablere samarbeid 
med ulike forskningsinstitusjoner rundt om i 
landet med erfaring fra forskning på ungdom, 
fritidstiltak, medvirkning o.l, samt koble seg på 
internasjonale nettverk. 

 

Innhold 
 

Tiltak 1: Koordinere og samordne 
eksisterende forskning 

 
Aktiviteter: 

o Kartlegge eksisterende forskning 
innenfor kompetansesenterets 
satsingsområder. 

o Spre informasjon om teori og 
forskning 

o Utvikle en digital kompetansekatalog 
med informasjon om institusjoner og 
personer med forskerkompetanse 
innenfor kompetansesenterets 
satsingsområder 

o Innhente relevant internasjonal 
forskning innenfor satsingsområdene 

 
Kommentar: 
I de siste årene har det blitt gjennomført ulike 
forskningsprosjekter innenfor medvirkning og 
fritidstiltak, mye av dette har blitt initiert av 
BLD. Kompetansesenteret vil være et 
kunnskapssenter med oversikt over forskning 
innenfor feltet, samt oversikt over rapporter 
og prosesser fra ulike organisasjoner innenfor 
feltet. I det arbeidet skal det også utvikles en 
digital kompetansekatalog med oversikt over 
ressurser og kompetanseområder nasjonalt. 

 

Tiltak 2: Bidra til forskningsaktiviteter 

Aktiviteter: 

o Delta i forskningsprosesser 
o Delta i 

evaluering/rapporter/implementering 
av ulike tiltak (f.eks. nasjonale 
retningslinjer, stemmerett for 16- 
åringer e.l.) 

o Stimulere nettverk og målgruppe til 
deltagelse i forskning 

 
Kommentar: 
Kompetansesenteret vil i stor grad bidra til 
forskning, fremfor å drive forskningsaktiviteter 
selv. Gjennom dette arbeidet vil 
kompetansesenteret være en ressurs for 
forskningsmiljøer nasjonalt, og vil også arbeide 
med å stimulere aktører i målgruppen til å 
delta i forskningsaktiviteter. 

Tiltak 3: Initiere forskningsprosjekter 

Aktiviteter: 

o Påpeke forskningsbehov 
o Initiere undersøkelser 
o Oppmuntre master- og 

doktorgradsstudenter til å forske på 
kompetansesenterets satsingsområder 
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Kommentar: 
Gjennom koordinering og samordning av 
eksisterende forskning, vil 
kompetansesenteret også ha mulighet til å 
identifisere mangler og “sorte hull” i 
kompetansen nasjonalt. Dermed vil 
kompetansesenteret være i stand til å isolere 
områder med behov for forskning og påpeke 
disse behovene overfor departement eller 
forskningsmiljø. Kompetansesenteret kan også 
selv initiere undersøkelser, slik som f.eks å 
måle av effekten av medvirkning e.l. 

 
Tiltak 4: Bidra til å formidle 
forskningsresultater 

 
Aktiviteter: 

o Arrangere konferanser/seminarer med 
fokus på å formidle 
forskningsresultater 

o Bidra som foredragsholder på 
eksterne konferanser/seminarer 

 
Kommentar: 
Kompetansesenteret vil være en viktig hjelper 
for forskningsmiljøer i arbeidet med å formidle 
nye forskningsresultater. Dette kan gjøres 
gjennom egne konferanser eller seminarer, 
eller at kompetansesenteret selv er innleder på 
ulike konferanser. 

Tiltak 5: Nettverksbygging 
o Delta i nasjonale og internasjonale 

forskningsnettverk 
o Etablere egne kompetansenettverk 

innenfor de ulike satsingsområdene 
 

Kommentar: 
Organisasjonen Ungdom&Fritid har etablert et 
nordisk forskernettverk innenfor temaet 
fritidstiltak. Det vil være naturlig for 
kompetansesenteret å opprette kontakt med 
disse, samt etablere egne nettverk innenfor de 
ulike satsingsområdene. Det vil være relevant 
å ha både norske og internasjonale nettverk. 
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Ressursbehov 
 

Personell 
Sikring og initiering av forskningsaktiviteter er 
lagt inn under hvert enkelt ansvarsområde og 
har derfor ikke spesifikke personellkostnader i 
oppstartsfasen 
Totalbudsjett: 0,- 

 

Utvikling av digital kompetansekatalog 
Utvikling, design, produksjon 
Totalbudsjett: 200.000,- 

 
Reiser nettverksbygging 
Både at kompetansesenterets medarbeidere 
reiser, eller at nettverksressurser inviteres til 
Tromsø 
Totalbudsjett: 150.000,- 

 
 

Samlede estimerte utgifter pr år: 
kr.350.000,- 

Potensielle samarbeidspartnere 

o Universitetet i Tromsø2
 

o Nordlandsforskning 
o NIBR – Norsk institutt for by- og 

regionforskning 
o NOVA – Norsk institutt for forskning 

om oppvekst, velferd og aldring 
o Høgskolen i Vestfold 

o Institutt for samfunnsforskning3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
Har etablert intensjonsavtale 

3 
evaluerer stemmerett for 16-åringer. 
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DEL 6: BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 



 

 

6a. Budsjett (alle tall er i 2012-tall) 
 

Budsjett NAKUM 3-års etableringsfase År 1 År 2 År 3 

Etablering av enheten 

Kjøp av tjenester og utstyr i forbindelse med etablering av enheten 500 000   

Nettsider 
Etablering og oppdatering av nasjonal kompetanse- og ressursnettside 

 
500 000 

 
100 000 

 
100 000 

Etablering og oppdatering av felles informasjonsplattform ungdomsinformasjon 500 000 100 000 100 000 

Drift, vedlikehold/teknisk support og hosting av 2 nettsider 100 000 100 000 100 000 

Prosjektorganisasjon (lønn inkl. sosiale kostnader) 

Leder NAKUM 750 000 770 000 790 000 

Ansatte fagområde åpne fritidstiltak 630 000 1 300 000 1 350 000 

Ansatte fagområde politisk medvirkning 630 000 1 300 000 1 350 000 

Ansatte fagområde prosjektbasert medvirkning 630 000 1 300 000 1 350 000 

Ansatte fagområde ungdomsinformasjon 630 000 650 000 670 000 

Ansatte pilot ungdom og helse 630 000 650 000 670 000 

 

Utvikling av veiledningsmateriell 

Fagområde åpne fritidstiltak 300 000 300 000 300 000 

Fagområde politisk medvirkning 300 000 300 000 300 000 

Fagområde prosjektbasert medvirkning 300 000 300 000 300 000 

Fagområde ungdomsinformasjon 300 000 300 000 300 000 

Pilot ungdom og helse 300 000 300 000 300 000 

 

Markedsføring 

Utvikle logo og grafisk profil 150 000   
Generelt markedsføringsmateriell NAKUM 150 000 100 000 100 000 

Digitale- og audiovisuelle presentasjoner 100 000 50 000 50 000 

 
Utadrettet virksomhet 

Kurs og seminarer innenfor de ulike fagområdene 500 000 500 000 500 000 

Nasjonal konferanse ungdomsrådssekretærer 500 000 500 000 500 000 
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Prosjektbasert medvirkning: konferanse/best practise-seminar 500 000 500 000 500 000 

Årlig konferanse ungdomsinformasjon 200 000 200 000 200 000 

Årlig nasjonal konferanse ungdom og helse 300 000 300 000 300 000 

Møter og temaseminarer 100 000 200 000 200 000 

Prosjektworkshoper med Ressursgruppen 50 000 50 000 50 000 

Reisekostnader og kostgodtgjørelse 300 000 300 000 300 000 

 

Forskningsaktiviteter 

Utredninger 100 000 300 000 250 000 

Utvikling av digital kompetansekatalog 200 000 50 000 50 000 

Møter FoU-nettverk 150 000 150 000 150 000 

 

Husleie 

Husleie for hele enheten samlet 300 000 300 000 300 000 

 

Rapportering 

Utvikling og produksjon av dokumentasjon 150 000 200 000 300 000 

Totalt 10 750 000 11 470 000 11 730 000 

 
6b. Finansieringsplan 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

 

 

 

 
 

9 750 000 

 

 

 

 
 

10 470 000 

 

 

 

 
 

10 730 000 

Troms fylkeskommune 200 000 200 000 200 000 

Helsedirektoratet 600 000 600 000 600 000 

Årlige søknader innenfor ulike tema 200 000 200 000 200 000 

Totalt 10 750 000 11 470 000 11 730 000 
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DEL 7: KONKLUSJON OG PROSESSEN VIDERE 
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7a. Konklusjon 
vibit ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter for 
ungdomsarbeid og medvirkning som er basert på utfordringer og 
behov blant ungdom, ungdomsarbeidere og kommuner i Norge, 

som bygger på Tvibits metoder og erfaringer gjennom 12 år, samt gode 
nasjonale og internasjonale løsninger. 

 

Mer kunnskap og bedre koordinering 
NAKUM vil være en helhetlig satsing som gjennom kompetanse, 
koordinering og rådgivning skal bidra til mer kunnskap, bedrekoordinering 
og kvalitetssikring av de tjenestene som tilbys ungdom i Norge. 

 
Et viktig formål med kompetansesenteret er å heve kvaliteten på arbeidet 
som gjøres i dag og øke kompetansen til de som arbeider med åpne 
fritidstiltak, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. 

 
Løse utfordringer 
Prosjektledelsen konkluderer med at konseptet som presenteres kan bidra 
til å løse et flertall av utfordringene som er påpekt av Ekspertutvalget for 
ungdoms fritidsmiljø og målgruppen selv, samt avlaste og heve 
kompetansen i de eksisterende organisasjonene innenfor feltet. 
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7b. Risikoanalyse 
 

edenfor følger en oversikt over ulike trusler eller problemer som kan oppstå i forbindelse med etableringen og driften av Nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning. Ved oppstart må administrasjonen i prosjektet gå videre inn i disse utfordringene og lage en 
strategi som tar høyde for disse og potensielt nye utfordringer. 

 

Kritiske suksessfaktorer4: 
o Avslag fra BLD på søknad om finansiering av første fase 
o NAKUM klarer ikke sikre videre finansiering etter første 3-årsfase 
o Konseptet for NAKUM er ikke forankret hos interessentene 
o Geografisk plassering påvirker effekten 
o Kompetansesenteret favoriserer én metode eller Tvibit som aktør 
o Kompetansesenteret blir «spist opp» av en stor målgruppe og når ikke ut til ungdom 
o Kompetansesenteret overtar områder som eksisterende organisasjoner ønsker å fortsette med 

Prosjektledelsen har identifisert ulike usikkerhetsfaktorer, og vurdert sannsynlighet/konsekvens av at de inntreffer. 

I tabellen nedenfor er usikkerhetsfaktorer med risikoverdi over 9 såkalte kritiske faktorer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 En kritisk suksessfaktor er en faktor som, dersom den inntreffer, med rimelig høy sannsynlighet vil kunne hindre en vellykket gjennomføring av prosjektet. 
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Usikkerhetsfaktor Sannsynlighet 
1-5 

Konsekvens 
1-5 

Risikoverdi 
S x K 

Tiltak 

Avslag fra BLD på 
søknad om finansiering 
av første fase 

3 5 15 Dersom BLD ikke ønsker å opprette et Nasjonalt kompetansesenter eller ønsker en annen 
organisering av prosjektet vil ikke dette konseptet bli realisert. 
Tiltak: Utvikle et konsept som er forankret i utfordringene og behovene hos 
målgruppene, i ekspertutvalgets konklusjoner (2009), men også i BLDs satsingsområder 
og strategi. 

NAKUM klarer ikke 
sikre videre finansiering 
etter første 3-årsfase 

2 5 10 Kompetansesenteret ønskes primært finansiert av BLD også etter den første 3- 
årsperioden. I tillegg søkes det en viss finansiering fra Troms fylkeskommune, 
Helsedirektoratet og andre aktører. For å sikre videre finansiering må NAKUM: 

- levere resultater i forhold til målsetningene og bevise at det er berettiget videre 
eksistens 

- andre evt. finansielle aktører må inviteres inn på et tidlig tidspunkt 

- ha tett kontakt med BLD om en eventuell videreføring 

Forankring hos 
interessentene 

2 3 6 Til enhver tid ha kontakt med målgruppen og ulike interessenter, aktivt drive 
kompetanseheving og koordinering, arrangere temaseminarer, sette agenda, 
gjennomføre samarbeidsprosjekter med andre aktører, initiere eller arrangere kryss- 
sektormøter, kommunisere resultater og fortelle suksesshistoriene, arbeide aktivt opp 
mot lokale, regionale og nasjonale politikere m.m 

Geografisk plassering 
påvirker effekten 

1 4 4 NAKUM er i dette konseptet foreslått lokalisert i Tromsø, hos Tvibit. Vil en lokalisering så 
langt fra Oslo være en utfordring? Undersøkelser i arbeidsgruppen og hos målgruppen 
konkluderer med at dette ikke vil være en stor utfordring pga følgende: 

- kompetansen og ressursene i NAKUM vil tilgjengeliggjøres på en nasjonal nettside 
med gratis tilgang til alle moduler, oppskrifter, informasjon m.m 

- medlemmene i Ressursgruppen er i hovedsak lokalisert i Oslo og vil bidra der 

- mye av aktiviteten i NAKUM vil bli spredt rundt om i Norge, slik som regionale kurs 
og samlinger m.m 

- det skal utvikles en ressursbank med oversikt over lokale kursholdere og ressurser 
rundt om i landet m.m . som vil være gratis og tilgjengelig for alle 

 

 

 

60 



 
    - det fremheves at et kompetansesenter bør legges i nærheten av en 

utdanningsinstitusjon, i dette tilfellet Universitetet i Tromsø som prosjektet har 
intensjonsavtale med. 

- Tromsø er både by og region. De fleste byer og kommuner har større likheter og 
sammenfallende utfordringer med Tromsø enn med Oslo. 

Kompetansesenteret 
favoriserer én metode 
eller Tvibit som aktør 

1 4 4 Dersom NAKUM blir lagt til en organisasjon fremfor en statlig etat vil det være viktig å 
sikre at man ikke favoriserer en bestemt organisasjon eller metode, i dette tilfellet Tvibit. 

 

Det er grunnleggende at et nasjonalt kompetansesenter må ha ulike metoder og 
erfaringer i bunnen dersom det skal kunne dekke de ulike behovene innenfor 
målgruppen. Dette regnes ikke som en stor utfordring, men administrasjonen må være 
seg dette bevisst ved en eventuell etablering av NAKUM. 

Kompetansesenteret 
blir «spist opp» av en 
stor målgruppe og når 
ikke ut til ungdom 

2 4 8 Den største målgruppen til NAKUM vil være kommuner og fylkeskommuner. Det vil være 
viktig å sikre at alle organisasjoner får samme mulighet og tilgang til NAKUM, og sikre at 
senteret når ut til strukturer styrt av ungdom. Ved oppstart må administrasjonen utvikle 
en strategi for å ivareta dette behovet. 

Kompetansesenteret 
overtar områder som 
eksisterende 
organisasjoner ønsker å 
fortsette med 

2 4 8 Kompetansesenteret vil i stor grad drive kompetanseheving og koordinerende 
virksomhet rettet mot ulike aktører. Noen organisasjoner har allerede aktiviteter på 
nasjonalt plan, slik som f.eks Ungdom & Fritid og LNU. Kompetansesenteret skal ikke 
overta noen områder som eksisterende organisasjoner allerede arbeider med dersom 
disse ønsker å fortsette med dette. Kompetansesenteret er ingen konkurrent, men skal 
samarbeide med disse organisasjonene og der det er mulig bruke disse organisasjonene 
som leverandører. 

 

På områder hvor eksisterende organisasjoner har en nasjonal rolle som de ønsker å bli 
avlastet fra, slik som f.eks Ungdomsinformasjonen i Oslo, er det naturlig at NAKUM tar 
over aktiviteter på nasjonalt plan. 
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7c. Anbefaling av tiltak som bør prioriteres i første 
 

 

 

Overordnet: 
- Etablere nasjonal kompetanse- og 

ressursnettside 
- Utvikle database over kursholdere og 

ressurser i regionene 
 

Politisk ungdomsmedvirkning: 
- Utvikle nasjonale og regionale 

samlinger for ungdomsrådssekretærer 
- Utvikle opplæringspakke for 

ungdomsråd 
- Arbeide med nasjonale retningslinjer 

for ungdomsråd 
 

Prosjektbasert medvirkning: 
- Utvikle «Verktøykasse» med ulike 

moduler innen Prosjektbasert 
medvirkning – gjøre tilgjengelig på 
nettside 

 
Ungdomsinformasjon: 
- Utvikle retningslinjer for hvordan man 

bør drive informasjon til all ungdom 
- Etablere en felles 

informasjonsplattform for 
ungdomsinformasjonskontor 

- Bidra til etablering av nye 
ungdomsinformasjonsstrukturer rundt 
om i landet 

 

 
Åpne fritidstiltak: 

- Kartlegge eksisterende kurs, moduler 
og aktører 

- Identifisere behov og utvikle nye kurs 
og moduler innen ungdomsarbeid 

 
Pilot ungdom og helse: 

- Utvikle oppskrift om hvordan etablere 
forebyggende helsetjenester på 
ungdoms egne arenaer 

- Arrangere erfaringskonferanse 
innenfor temaet 

 

Forskningsaktiviteter: 
- Kartlegge eksisterende forskning 

innenfor kompetansesenterets 
satsingsområder. 

- Utvikle digital kompetansekatalog 
med informasjon om institusjoner og 
personer med forskerkompetanse 
innenfor kompetansesenterets 
satsingsområder 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Utvikle opplæringspakker 
Prosjektvugga 

- Gjennomføre pilotperioden av 
«Prosjektbasert medvirkning i skolen» 
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7d. Prosessen videre 

orprosjektet for et nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsarbeid 
og medvirkning avsluttes i oktober 2012. 

Resultatet er en rapport som ser på 
utfordringer og behov innenfor 
ungdomsarbeid og medvirkning i Norge, samt 
arbeidsområder og tiltak for et mulig nasjonalt 
kompetansesenter innenfor disse temaene. 

 

 
Resultatet av forprosjektet leveres til Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet i 
oktober 2012. I løpet av tiden etterpå håper 
forprosjektledelsen på å få mulighet til å 
presentere konseptet for departementet og 
statsråden. I tillegg vil det arbeides ytterligere 
med støtteerklæringer og intensjonsavtaler fra 
samarbeidspartnere. 

 

BLD har foreløpig ikke tatt stilling til om det 
skal opprettes et nasjonalt kompetansesenter 

 

 
og hvilket fokus et mulig nasjonalt 
kompetansesenter skal ha. 
Forprosjektledelsen vil avvente en utlysning 
fra BLD før man går videre med prosjektet. 
Spesielt vil formuleringen og krav i 
utlysningsteksten være avgjørende for om 
forprosjektledelsen ønsker å gå videre med 
prosjektet 

 
Med bakgrunn i en eventuell utlysning vil 
konseptet revideres i henhold til 
utlysningsteksten og det vil utarbeides en 
hovedsøknad til BLD. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Okt’12 Nov’12 
konseptet til 

BLD 

Støtteerklæringer 
Intensjonsavtaler 

Presentere prosjektet for BLD 

2013 Høringsrunde 2014 Revidere konsept og 
utvikle hovedsøknad 
dersom utlysning 
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DEL 8: VEDLEGG 



 

 

 

8a. Internasjonale eksempler 

Estland – Estonian Youth Work Centre 
 

Estonian Youth Work Centre (ENTK), grunnlagt i 1999, er et nasjonalt 
senter for ungdomsarbeid under Utdannings- og 
forskningsdepartementet i Estland. 

 
Hovedmål: 

- Utvikle og organisere ungdomsarbeid innenfor rammene til den 
nasjonale ungdomspolitiske handlingsplanen 
«Ungdomsarbeidsstrategien 2006-2013» 

 
ENTK samarbeider med statlige aktører, ungdomsarbeidsorganisasjoner, 
kommuner, ungdomsorganisasjoner og andre institusjoner for å utvikle 
ungdomspolitikk og ungdomsarbeid, for å gi råd og informasjon, og å 
representere, fremme og beskytte interessene og verdiene innen 
ungdomsarbeid. Senteret arbeider også for å forbedre tjenestene som 
tilbys til ungdom, for å tilpasse tjenestene til behovene til unge 
mennesker, og for å forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten av tjenester 
rettet mot ungdom. 

 
Hovedsatsingsområder: 

- Ungdomsarbeid 
- Ungdomsmedvirkning 
- Ungdomsinformasjon 
- Spesialist ungdomsarbeid (ungdomskriminalitet m.m), Youth 

Camps og «Hobbyskoler» 
- Bidrar til forskningsaktiviteter 

 
De viktigste målgruppene for ENTK inkluderer: 
• ungdomsarbeidere 
• ungdom- og ungdomsarbeidsorganisasjoner og etater 
• unge mennesker 
• allmennheten (inkl. representanter fra andre felt, foreldre, politikere, 
arbeidsgivere osv.) 

 
Nettsider: 

- ENTK administrerer en nasjonal nettside www.entk.ee 
- De har også en ressursside for ungdomsarbeidere med oversikt 

over kurs, kalender, database over trainere, interaktivt materiale  
www.mitteformaalne.ee 

- De har også en nettside som retter seg mot ungdom, hvor 
ungdom kan fylle ut digital CV, inkludere ikke-formell kompetanse 
m.m. 

 
Forskning: 

- ENTK utfører ikke forskning selv – men bidrar til forskning og har 
en viktig rolle i å kvalitetssikre forskningsresultater 

- ENTK gjennomfører nettverksaktiviteter – oppretter samarbeid 
mellom forskere, politikere, ungdomsarbeidere. Har også 
internasjonalt nettverk av forskere 

- ENTK formidler forskningsresultater – epostlister, nyhetsbrev, 
årsmeldinger, Youth Monitor (www.noorteseire.ee – et 
forskningsinstitutt som arbeider med ungdomsfeltet) 

 
Organisasjon: 

- ENTK har i dag 18 ansatte innenfor ulike fagområder – blir kanskje 
22 i 2013 

- Budsjett 2012: 4 mill euro (av dette kommer 1 mill fra EU structural 
funds for youth and youth work) 
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Finland – Allianssi 
 

Allianssi er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon med mer enn 
hundre nasjonale ungdoms- og utdanningsorganisasjoner som 
medlemmer. 

 
Formål: 
Hovedformålet til Allianssi er å: oppmuntre unge mennesker til å bli 
ansvarlige samfunnsmedlemmer og hjelpe de til å delta i 
beslutningsprosesser og internasjonale aktiviteter. 

 
Innhold: 

Allianssi driver 
- utviklingsarbeid innenfor ungdomsfeltet 
- organiserer opplæring 
- er ansvarlig for informasjonsarbeid til organisasjoner og direkte til 

ungdom (ungdomsinformasjon) 
- arrangerer ungdomsutvekslinger til utlandet 
- støtter unges deltakelse 
- arbeider for innvandrere og mobilitet 

 
Allianssi støtter lokale myndigheter og ungdomsarbeid i organisasjoner, 
veileder unges deltakelse i prosjekter og engasjerer seg i utviklingsarbeid 
med vekt på ungdomsmedvirkning og den samfunnsmessige betydningen 
av ungdomsarbeid. 

 
Målgruppe: 
De primære målgruppene for Allianssi er beslutningstakere, 
ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner. 

 

Opplæring/kurs: 
Allianssi organiserer nesten hundre forskjellige opplæringseventer i året 
for ungdomssektoren. Allianssis viktigste arrangement hvert år er en 
nasjonal Ungdomsarbeidskonferanse og det årlige “Allianssi-cruiset” som 
samler flere tusen ungdomsarbeidere til kurs, opplæring og 
nettverksbygging. 

 
Organisering: 

- Politisk og religiøst uavhengig organisasjon hvor medlemskap er 

åpent for alle demokratiske nasjonale organisasjoner som 

arbeider med ungdomsspørsmål 

- 14 styremedlemmer fra medlemsorganisasjonene 

- Omtrent 30 ansatte 

- Årlig budsjett på om lag 3 millioner euro (2009) – 70% av dette 

kommer fra Departementet for utdanning og kultur. 
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Storbritannia – Participation works! og National Youth Agency 
 

I Storbritannia eksisterer det en rekke nasjonale organisasjoner innenfor 
feltene ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og ungdomsmedvirkning. 
Ingen har samlet nasjonalt ansvar eller koordinering, men arbeider 
innenfor ulike felt. 

 
 

Participation works! - www.participationworks.org.uk 
 

Hovedområde: Ungdomsmedvirkning 
 

Participation Works er et partnerskap av syv nasjonale barne- og 
ungdomsorganisasjoner som arbeider innenfor temaet medvirkning. 

 

Arbeidsmåte: 

- Administrerer en nasjonal nettside med tilgang til ressurser, How 
to-guides, informasjon, nyheter og nettverk, verktøykasser m.m 

- Arrangerer opplæring og rådgivning rundt om i England 

- Nasjonalt nettverk av ressursorganisasjoner i tillegg til de 7 
hovedorganisasjonene 

 

Medlemsorganisasjoner/hovedorganisasjoner: 

- The British Youth Council 

- Children’s Rights Alliance for England 

- KIDS 

- National Council for Voluntary Youth Services 

- National Youth Agency 
- NCB 

- Save the Children UK 

Visjon: 
At alle organisasjoner, etater og tjenester som berører barn og unge vil ha 
strukturer og systemer som involverer ban og unges ideer og 
prioriteringer, og ønsker å arbeide med barn og unge for å bidra til positiv 
endring. 

 
Organisasjon: 

- 7 Hovedorganisasjoner 

- Over 22 partnerorganisasjoner 

- Tar betalt for ressurspakker på nett og kurs 
- Antall ansatte: ukjent 

- Budsjett: ukjent 
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National Youth Agency – www.nya.org.uk 
 

Hovedområde: Ungdomsarbeid 
 

Uavhengig stiftelse som samarbeider med statlige aktører, lokale 
myndigheter, bedrifter og ungdomsarbeidere. Fokuserer på 
ungdomsarbeid og - metoder. 

 
Arbeidet inneholder: 

- Rådgiver for regjeringen om politikk knyttet til unge mennesker 

- Utforme ny praksis 

- Utvikle kvalitetsstandarder for lokale ungdomstiltak 
- Forskningsaktiviteter 

- Validering av ungdomsarbeid og utvikle videreutdanningskurs 

- Administrerer ung forsker-nettverk 

- Administrerer stipendprogram for unge mennesker 
 

Ungdomsinformasjon: 

- NYA driver også nettstedet youthinformation.com 

- Nettsiden er ikke knyttet opp mot lokale 
ungdomsinformasjonskontor 

 
 

Organisasjon: 

- Uklart hvor mange ansatte 
- Setter sammen prosjektteam av eksterne «eksperter» og erfarne 

ungdomsarbeidere 

- Støtter seg i stor grad på samarbeidsorganisasjoner 

- Har et styre på 12 personer 

- Budsjett: Ukjent. Organisasjonen er en stiftelse som er finansiert 
av ulike offentlige og private midler. Får også støtte fra Local 
Government Association. 
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National Youth Agency holder på med en 
utredning/vurdering av muligheten for å etablere et Youth 
Work Institute – et nasjonalt institutt for ungdomsarbeid. 
Instituttet er tenkt som er uavhengig enhet eid av sine 
medlemmer. Utredningen forventes avsluttet september 
2013. 
http://www.nya.org.uk/exploring-an-institute-for-youth-work 

http://www.nya.org.uk/
http://www.nya.org.uk/exploring-an-institute-for-youth-work


 
 
 

 

Sverige – Ungdomsstyrelsen 
 

Ungdomsstyrelsen i Sverige er en statlig etat som arbeider for å hjelpe 
unge mennesker til innflytelse og velferd. Organisasjonen har også i 
oppgave å fordele statsstøtte til organisasjoner og prosjekter innenfor 
integrasjon, likestilling m.m. Ungdomsstyrelsen er også involvert i 
internasjonalt arbeid innenfor ungdomssektoren, bl.a. gjennom EU- 
programmet Aktiv Ungdom. 

 

Innhold: 
Ungdomsstyrelsen produserer og formidler kunnskap om unges levekår, 
følger opp Riksdagens mål innen nasjonal ungdomspolitikk og støtter 
kommuner i deres ungdomspolitiske arbeid. I tillegg fordeler 
Ungdomsstyrelsen midler til organisasjoner, prosjekter og internasjonalt 
samarbeid på vegne av den svenske regjeringen. 

 
Målgrupper: 

o Beslutningstakere 
o Offentlig ansatte 
o Organisasjoner som arbeider med ungdom, kvinner, homofile, 

biseksuelle og transseksuelle mennesker, nasjonale minoriteter, 
etniske minoriteter osv 

o Ungdommer 
 

Budsjettområder: 
- Utvikle kunnskap om unges levekår 
- Spre kunnskap om unges levekår 
- Bidra til at ungdomsperspektivet utvikles i offentlige virksomheter 
- Støtte kommunenes arbeid med kunnskapsbasert 

ungdomspolitikk 

 
- Bidra til fornyelse og utvikling av ungdoms fritids- og 

organisasjonsvirksomhet 
- Organisasjonsstøtte – fordele bidrag 
- EU-program 

 

Organisering: 

o Virksomheten er delt i 4 enheter: 
 Enheten for organisasjonsstøtte (tilskudd) 
 Enheten for nasjonal og kommunal 

ungdomspolitikk 
 Enheten for internasjonalt samarbeid 
 Stabsenhet 

o Om lag 70 ansatte totalt 
o Regnskap 2011: 75 millioner svenske kroner, hvorav 55 millioner 

kommer fra staten (om lag 75%) 
o Ansvarlig myndighet: Kunnskapsdepartementet 
o Regeringen styrer Ungdomsstyrelsen gjennom instruksjon, 

regleringsbrev og spesielle oppdrag 
o Har et innsynsråd utvalgt av regjeringen (ikke eget styre) 
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