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INNLEDNING 

Presentasjonen er ment som en redegjørelse for prosjektets formål og innhold. 

Presentasjonen vil vise viktigheten av prosjektet som et ledd i kriminaltitsforbyggende arbeid i Oslo. 

Formålet er å presentere intensjonene bak prosjektet og sikre finansiering for en fire års periode. 

1. Sakens bakgrunn 

Prosjektet ble foreslått fra bydelsadministrasjonen til byrådsavdeling for kultur og utdanning i 
november 1998. 

Den 29.12.1998 mottok Bydel Gamle Oslo tilsagn om støtte på kr. 50 000,- fra byrådsavdeling for 
kultur og utdanning for videre utredning av prosjekt ”Riverside”. 

Behovet for et prosjekt av denne karakter ble drøftet med ulike fagpersoner i flere bydeler. 

Bystyrets budsjettvedtak for 1999, skisserer prosjektets politiske mandat; 

”Byrådet har som mål at ungdom i alle bydeler skal ha trygge og rusfrie fritidstilbud i eget nærmiljø. 
Kommunen må ta et særlig ansvar for drift av slike tilbud i bydeler der familiene har dårlig økonomi, 
trange boforhold og der organisasjonslivet står svakt”. 



Samtidig blir det som riktig påpekt at: 

”det er en klar tendens til at tilbudene når forholdsvis flere yngre brukere og færre eldre enn før”. 

2. Målsetting 

Formålet og visjonen med prosjektet er å bidra til selvstendiggjøring av ungdom gjennom å skape 
en arena av ulike forebyggende tiltak i Oslo indre øst. 

Prosjektet baseres på tre hovedstrategier:  

1. kompetansegivende virksomhet. 
2. nærmiljøsatsing. 
3. trendutvikling.  

Prosjektet bygger på en erkjennelse av at ungdom fra de tre bydelene i Oslo indre øst oppholder seg 
i Oslo sentrum. Geografisk er Gamle Oslo det nærmeste en kan komme det urbane Oslo. 

Det er viktig å hindre rekruttering av ungdom til utsatte miljøer i sentrum. 

Prosjektet inngår i en helhetlig og samordnet satsing basert på nevnte strategier og som legger vekt 
på: 

-Nye forpliktende samarbeidsformer basert på bydels-overgripende tverrfaglig samarbeid. 
 
-Å gi ungdom mulighet for deltakelse, medvirkning og innflytelse i så vel planlegging,  oppstart og 
gjennom-føring av prosjekter på Riveside. 
 
-Å utvikle tett samarbeid med frivillig organisasjoner og andre instanser som allerede har etablert 
ungdomstiltak. 

 
-Fungere som en base for eksisterende kommunale tiltak i bydel Sagene –Torshov, Grünerløkka - 
Sofienberg og bydel Gamle Oslo. 
 
-Å fremme kreativitet og livsutfoldelse, selvstendig-gjøring og deltakelse i samfunnslivet. 

3. Prosjektets målgruppe 

Prosjektets primære målgruppe er ungdom i alderen 16-20 år. Ungdom som befinner seg i 
risikosonen når det gjelder vold og kriminalitet, mangler skolegang og tilknytning til arbeidslivet. 

Alderen er satt til 16 år for i størst mulig grad å forhindre rekruttering fra eksisterende ungdomstiltak. 
Videre er målsettingen å få til en deltakelse fra ungdomsgrupper som i dag i liten grad benytter seg 
av de eksisterende tilbudene i fritiden. 

Prosjektet skal være bydelsomfattende med hovedfokus på det regionale ungdomssamarbeidet i Oslo 
indre øst. Tiltaket er ment for ungdom som allerede befinner seg i Oslo sentrum, men som man i 
dag har svært dårlig kontroll med og oversikt over. 

4. Konsept 

Ungdomsmiljøer er i stadig forandring. Hvis et ungdomsprosjekt av denne størrelsen skal kunne 
fungere og treffe er det viktig med en svært fleksibel og åpen organisering. Bortsett fra noen faglig 
begrunnede basisaktiviteter vil de fleste aktivitetene være prosjektbaserte. 

For å sikre medbestemmelse og brukermedvirkning er det nødvendig med en fleksibel organisering 
av ungdomshuset. Som et ledd i dette arbeidet er det nødvendig å utvikle nye metoder og tilnærming 
til grupper av ungdom. 



Det foreslås følgende tiltak for å oppnå prosjektets hovedmål: 

Ungdomskafé 

På bakkeplan er det etablert en rusfri kafé med fire ulike områder. 

1.     Kjøkken. 
2.     Kafé og salatbar. 
3.     Internett delen med 20 PC-er  
4.     Informasjonsdisk. 

Kjøkkendriften, kafé og salatbaren er tenkt å kunne tilby praksisplasser for fire til seks ungdommer. 

Internett delen er drevet av unge sivile vernepliktig i samarbeid med Sivil administrasjonstjenesten 
ved Bypass prosjektet. 

Bypass prosjektet er drevet av Siviltjenestens-administrasjonen og Justisdepartementet. 

Informasjonsdisken er et tiltak basert på tverretatlig samarbeid som er beskrevet som eget tiltak 
nedenfor. 

Kompetansegivende virksomhet 

For å få til et helhetlig tilbud og en god ressurs-utnyttelse ønsker administrasjonen å satse på 
kompetansegivende virksomhet. 

Denne virksomheten vil basere seg både på de som trenger et mer langvarig tilbud på dagtid, og de 

som ønsker å fylle fritiden sin med ulike typer av aktiviteter på kveldstid. Med denne bakgrunn 
foreslås det to følgende tiltak; 

Web-verksted 

Tiltaket har kurs som gir grunnleggende kunnskap i ulike programmer knyttet til å etablere 
hjemmeside og oppdatering av disse. Inntil 12 ungdommer kan delt på hver kurs. 

Pc- verksted 

Dette tiltaket gir ungdommene grunnleggende kunnskap i reparasjon av PC-er. Kapasiteten er inntil 
åtte ungdommer.   

Ungdomsteamet og ambulerende helsearbeider 

Som et ledd i byens volds og kriminalitetsforebyggende arbeid er det viktig å utvikle nye metoder og 
tilnærming til grupper av ungdom. 

Det jobbes med å utvikle et oppsøkende ungdomsteam. Ungdomsteamet vil bestå av eldre ungdom, 
som vil få veiledning av faglig kvalifisert personale. Målsetningen er å få fram disse ungdommene 
som gode rollemodeller i nærmiljøet. En ambulerende helsearbeider er knyttet til teamet. 

Miljøsatsing 

Området rundt Riverside har lenge vært et av de mest belastede områdene i byen. En viktig 
målsetting har derfor vært å erobre tilbake selv området, få til en opprusting av det, og gi det et nytt 
innhold. Det er viktig for miljøet på Riverside at det foregår positive aktiviteter i dette uteområdet. 

Det legges opp til en rekke uteaktiviteter drevet av ungdom, blant annet utlån av kanoer, sykler, 
sparkesykkel, skateboard. 



Salg av fisk som er fisket av ungdom er et annet eksempel på miljøskapende aktivitet. 

Disse aktivitetene gir ungdommene et alternativ til by vanking. Prosjektet har positive erfaringer 
med slike aktiviteter fra før og har samarbeidet med Politiet og Barnevernet knyttet til enkelte 
ungdommer. 

 Det har dessverre vært vanskelig å skaffe midler til finansiering av denne type aktiviteter. 

Trendutvikling 

Det legges vekt på å tilrettelegge aktiviteter som er i tråd med trendutviklingen i ungdomsmiljøene. 
Eksempler på dette er, snowboardturer, organisering av konserter. 

Prosjektet mangler midler til videreføring av nevnte aktiviteter allerede fra år 2001.  

Informasjonsnettverk/informasjonsdisk 

Tiltaket er et samarbeid mellom Riverside-prosjektet, Uteseksjonen, Ung-info, Bypass. Målet for 
tiltaket er tilgjengelighet, økt brukermedvirkning, økt deltakelse og aktivisering av ungdom. 

Arbeidet med informasjonsbanken er påbegynt. 

5. Økonomi 

I år 2000 mottok prosjektet 2.5 mill. fra handlingsprogrammet for Oslo indre øst og 1 mill. fra 
Vaterlandsfondet og 0,6 mill, fra BFD til oppusning av lokalene og innkjøp av utstyr. 

Videre fikk prosjektet innvilget 0.3 mill, fra Rusmiddeletaten til rusfri ungdomskafé, 1.5 mill. fra 
handlingsprogrammet for Oslo indre øst til grunndrift, kr, 1 mill. fra Byrådsavdeling for eldre og 

bydelene til ungdomsteamet og ambulerende helsearbeider, 0,57 mill, til kompetansegivende 
virksomhet. Disse tiltakene har kommet i gang. Dette har allerede gitt svært positive resultater.    

Bevilgningene for år 2001 sikrer verken full oppstart eller videreføring av prosjektet. 

For å sikre grunntilbudet i prosjektet trenges en forutsigbar årlig finansiering. 

For mer utførlig beskrivelse av prosjektets behov årlig finansiering og oversikt over finansieringen i 
år 2001 vises til vedlegg 1. 

6. Status 

Det har ikke tidligere vært gjort forsøk med denne typen prosjekter i Oslo. Det legges vekt 
på rapportering og kontinuerlig evaluering av prosjektet. 

Prosjektet har allerede et gjennomsnittlig besøk av 50 ungdommer daglig (på Internett delen av 
Ungdomskafeen) og 13 ungdommer på ulike kompetansegivende kurs. 

Det forventes at antall brukerne vil øke i de nærmeste månedene. Prosjektet er allerede godt kjent 
og brukes av ungdommer i prosjektets målgruppe. 

Videre har prosjektet hatt ulike turer, sommer jobb for 12 ungdommer, 6 deltids arbeidsplasser for 
ungdom etter skoletid, salg av fisk, og trebåtstevne på Akerselva. 

Samarbeid med barnevernet og det forebyggende politiet er etablert. 

KONKLUSJON 



Det er vår mening at ungdom i Oslo trenger dette tilbudet. For å sikre videreføring av prosjektet ber 

vi om at nødvendige midler tilføres.  


