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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  UNGDOMSRÅDET 

Møtested:  Ungdomsplassen, Søndre torv 2b  

Møtedato:  28.05.2019  

Tid:   15:30  

 

TEMAMØTE: 

15:30 - 16:00 Omvisning - Ungdomsplassen  
16:15 - 17:00 Omvisning og saksliste - Club Freezone. 
 
 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 20.05.2019 

Mantas Karveckis 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/2079-1   Arkiv: C11  

 

Ungdomsplassen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar informasjonen fra Ungdomsplassen og Club Freezone til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ungdomsrådet ønsker å besøke Ungdomsplassen og Club Freezone for å bli kjent med deres 

tilbud.  

 

Ungdomsplassen er er et kommunalt prosjekt i 2019, et lavterskeltilbud, til ungdom i alderen 

13-23 år som har behov for kontakt med hjelpeapparatet.  

 

 

Club Freezone er en ungdomsklubb/samlingsted for ungdom i alderen 13-18 år. De har ulike 

aktiviteter og arrangementer hvor ungdom er medarbeidere. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 17/2851-7   Arkiv: B30  

 

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

62/19 Formannskapet 21.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak 

og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk 

behandling (K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i 

kartlegging av barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av 

dagens situasjon. Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer 

bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være 

et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale 

forskjeller.  
 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 



  Sak 6/19 

 

 Side 4 av 12   

 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 
 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si noe om 

nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket startet 

opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på rusområdet). 

Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 
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 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er 

samme sum avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. 

Oppstart høst 2019.  
 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli oppmerksom på 

hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 
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Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
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Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk 

behandling  

 

 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/1337-1   Arkiv: 033  

 

Ungdommens fylkesting 2019 Drammen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Følgende ungdommer søker å delta på Ungdommenfylkesting 2019 i Drammen. 

 

  

 

Sammendrag 

Ungdommens Fykesting i Buskerud, Vårmøte 2019 arrangerers i Drammen helgen 26-28 april. 

Sentrale temaer vil være: nytt medvirkningsorgan for ungdom i Viken fylkeskommune, å 

fungeree som en referansegruppe for ombudene om digital sikkerthet, Bizzi.kulturkort, trygge 

organisasjoner, og politisk skolering 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/1339-1   Arkiv: A20  

 

Leksefri skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet skal velge to representanter til utvalget Leksefri skole. 

Ungdomsrådet forelslår at Heidi Krokvik Rotefoss og Oscar Eriksen Saastad deltar. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter en interpellasjon til kommunestyret 06.09.18 ble det bestemt nedsatt en sammensatt 

arbeidsgruppe med sammensettning og mandat som uttrykt i saksfremstillingen i 

arkivsaknr:19/20-3 

Gruppa skal utrede om det skal settes i gang forsøksordninger med leksefri skole i Ringeike 

kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/1341-1   Arkiv: 223 C03  

 

Ungdomsarrangementet Event 19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet er samarbeidspartner til ungdomsarrangementet Event 19. Ungdomsrådets 

representant Elizabeth Haakensen deltar under arrnagementet. Ungdomsrådet sender søknad til 

Kultur og oppvekst om midler som kan brukes på lokale artister. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det er 5 fritidsklubber fra Ringerike, Hadeland og Hole som har gått sammen om et 

samarbeidsprosjekt: 

Fra Hadeland: UNG Jevnaker 

Fra Ringerike: #Freezone, Hallingby fritidsklubb, Tyristrand fritidsklubb og Ungdomsrådet i 

Ringerike  

Fra Hole: High Five 

 

På EVENT 19 har vi diskotek, graffiti kurs, konsert med fremtidens lokale musikere, Mellow, 

og Musikklinja har alle takket ja til å komme. I tillegg så kommer dansegruppen MK Elite.  

I Festivalrommet vil det være flere tilbud deriblant «Det lille ekstra»: Her har vi noen som 

sminker og fikser hår på de som måtte ønske det, Smilboden Uv maling og «Miljøboden» med 

blant annet Byttemarked #Freezone har åpent og vi deler ut masse premier. Fun House vil også 

komme med mange ulike aktiviteter. EVENT 19 varer fra kl. 1700 til 0100. 

 

Teamet som står bak EVENT 19 består av ansatte (voksne), frivillige (voksne) og ungdommer 

fra de ulike klubbene. Vi har også involvert rundt 30 ungdommer til idemyldring og 
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planlegging. På EVENT 19 har vi i overkant av 90 frivillige medarbeidere, hvor ca 30 av dem 

er ungdommer.  

www.event19.no 

Formålet med EVENT-konseptet er å bli bedre kjent med hverandre på tvers av skole- og 

kommunegrenser, og skape en rusfri, spennende og god arena der ungdommene kan møtes. 

Forskjellige aktiviteter håper vi skal bidra til å fange opp flest mulig, og dette har vi sett 

resultater av på EVENT 16, 17 og 18. EVENT har blitt et årlig arrangement som 

ungdommene ser fram til og husker med glede. Vår hovedmålsetting med prosjektet er å gi 

ungdommene et meningsfullt fritidstilbud som er mer attraktivt enn å «henge» i byen eller sitte 

hjemme å spille online. Trygghet og mestring er gode stikkord her! 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/1343-1   Arkiv: 033  

 

Høringsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet setter ned en arbeidsgruppe som består av Helga Mjøs, Marcus Nysveen og 

Mantas Karveckis, som ser på hvilke konskvenser nye forskrifter får for ungdomsrådet og 

skriver eventuelt en høringsuttalelse. 

 

  

 

Sammendrag 

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd for eldre, for 

personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter.  

Forskrift om budsjett og regnskap  

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av dagens 

forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Forskrift om medvirkningsordninger  

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller fylkeskommunen. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2079-1   Arkiv:   

 

 

Ungdomsplassen og Club Freezone 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar informasjonen fra Ungdomsplassen og Club Freezone til orientering. 

 

 

 

 

Sammendrag 

 

Ungdomsrådet ønsker å besøke Ungdomsplassen og Club Freezone for å bli kjent med deres 

tilbud.  

 

Ungdomsplassen er er et kommunalt prosjekt i 2019, et lavterskeltilbud, til ungdom i alderen 

13-23 år som har behov for kontakt med hjelpeapperatet.  

 

 

Club Freezone er en ungdomsklubb/samlingsted for ungdom i alderen 13-18 år. De har ulike 

aktiviteter og arrangementer hvor ungdom er medarbeidere. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 
 
 



- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-7   Arkiv: B30  

 

 

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Forslag til vedtak: 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 
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alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 



- 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 
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som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1337-1   Arkiv:   

 

 

Ungdommensfylkesting 2019 Drammen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende ungdommer søker å delta på Ungdommenfylkesting 2019 i Drammen. 

 

  

 

Sammendrag 

Ungdommens Fykesting i Buskerud, Vårmøte 2019 arrangerers i Drammen helgen 26-28 april. 

Sentrale temaer vil være: nytt medvirkningsorgan for ungdom i Viken fylkeskommune, å 

fungeree som en referansegruppe for ombudene om digital sikkerthet, Bizzi.kulturkort, trygge 

organisasjoner, og politisk skolering 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1339-1   Arkiv:   

 

 

Leksefri skole  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet skal velge to representanter til utvalget Leksefri skole. 

Ungdomsrådet forelslår at Heidi Krokvik Rotefoss og Oscar Eriksen Saastad deltar. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter en interpellasjon til kommunestyret 06.09.18 ble det bestemt nedsatt en sammensatt 

arbeidsgruppe med sammensettning og mandat som uttrykt i saksfremstillingen i 

arkivsaknr:19/20-3 

Gruppa skal utrede om det skal settes i gang forsøksordninger med leksefri skole i Ringeike 

kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1341-1   Arkiv:   

 

 

Ungdomsarrangementet Event 19  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet er samarbeidspartner til ungdomsarrangementet Event 19. Ungdomsrådets 

representant Elizabeth Haakensen deltar under arrnagementet. Ungdomsrådet sender søknad til 

Kultur og oppvekst om midler som kan brukes på lokale artister. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det er 5 fritidsklubber fra Ringerike, Hadeland og Hole som har gått sammen om et 

samarbeidsprosjekt: 

Fra Hadeland: UNG Jevnaker 

Fra Ringerike: #Freezone, Hallingby fritidsklubb, Tyristrand fritidsklubb og Ungdomsrådet i 

Ringerike  

Fra Hole: High Five 

 

På EVENT 19 har vi diskotek, graffiti kurs, konsert med fremtidens lokale musikere, Mellow, 

og Musikklinja har alle takket ja til å komme. I tillegg så kommer dansegruppen MK Elite.  

I Festivalrommet vil det være flere tilbud deriblant «Det lille ekstra»: Her har vi noen som 

sminker og fikser hår på de som måtte ønske det, Smilboden Uv maling og «Miljøboden» med 

blant annet Byttemarked #Freezone har åpent og vi deler ut masse premier. Fun House vil også 

komme med mange ulike aktiviteter. EVENT 19 varer fra kl. 1700 til 0100. 

 

Teamet som står bak EVENT 19 består av ansatte (voksne), frivillige (voksne) og ungdommer 

fra de ulike klubbene. Vi har også involvert rundt 30 ungdommer til idemyldring og 



- 

planlegging. På EVENT 19 har vi i overkant av 90 frivillige medarbeidere, hvor ca 30 av dem 

er ungdommer.  

www.event19.no 

Formålet med EVENT-konseptet er å bli bedre kjent med hverandre på tvers av skole- og 

kommunegrenser, og skape en rusfri, spennende og god arena der ungdommene kan møtes. 

Forskjellige aktiviteter håper vi skal bidra til å fange opp flest mulig, og dette har vi sett 

resultater av på EVENT 16, 17 og 18. EVENT har blitt et årlig arrangement som 

ungdommene ser fram til og husker med glede. Vår hovedmålsetting med prosjektet er å gi 

ungdommene et meningsfullt fritidstilbud som er mer attraktivt enn å «henge» i byen eller sitte 

hjemme å spille online. Trygghet og mestring er gode stikkord her! 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1343-1   Arkiv:   

 

 

Høringsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsrådet setter ned en arbeidsgruppe som består av Helga Mjøs, Marcus Nysveen og 

Mantas Karveckis, som ser på hvilke konskvenser nye forskrifter får for ungdomsrådet og 

skriver eventuelt en høringsuttalelse. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd for eldre, for 

personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter.  

Forskrift om budsjett og regnskap  

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av dagens 

forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Forskrift om medvirkningsordninger  

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller fylkeskommunen. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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