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Mer penger til ungdomstiltak  

Oslo kommune får i år over åtte millioner kroner til ungdomstiltak fra Barne- 

og familiedepartementet.  
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Dette er en million kroner mer enn i fjor, og pengene skal hovedsakelig gå til 

tiltak for vanskeligstilte ungdommer i hovedstaden.  

 

På Elvebredden Catering er er ungdommene i full gang med matlagingen. De 

får hjelp, kursing og oppfølging. Opplegget er en del av Riverside-prosjektet 

nederst ved Akerselva.  

 

Tiltaket på Riverside kan bli utvidet 

med de ferske pengene. Foto: NRK.  

Dette er et av stedene som trolig vil få mer å rutte med etter at Oslo 

kommunen nå mottar over åtte millioner kroner til arbeid med barn og unge.  

 

I dag får tre vanskeligstilte og arbeidsledige ungdommer muligheten til å lære 

kokke- og barrista-yrket på Elvebredden, og med tilskudd fra storbymidlene 

vil flere kunne få denne muligheten.  

 

– Det er helt topp, vi har lenge vært usikre på hva som kommer til å skje 

framover. Vi har jo tre elever nå, og har planer med å utvide med tre til til 

sommeren, sier kokk Espen Gryt.  

Bedre oppvekstvilkår  

At Oslo i år har fått over 8 millioner kroner i storbymidler fra Barne- og 

familiedepartementet, betyr at kommunen mottar over en million kroner mer 

enn i fjor. Pengene skal hovedsakelig gå til minoritetsungdom og ungdom 
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med spesielle behov.  

 

Stine E. Knudsen håper hun kan få 

jobb på kafé etter kurset på Riverside. 

Foto: NRK.  

– Det vi håper på er at de sosiale forskjellene i Oslo blir jevnet ut med disse 

midlene, forteller Hans Olav Syversen i Barne- og familiedepartementet.  

 

I tillegg til Oslo kommune sentralt vil syv bydeler få nyte godt av pengene fra 

departementet. Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Søndre Nordstrand, Alna 

og Stovner vil alle få opp mot en million kroner hver, mens bydel Grorud vil 

få 200.000 kroner.  

 

Men selv om tilskuddet er øremerket arbeid for å bedre de unges levekår, vil 

pengene kunne brukes rimelig fritt av de syv bydelene.  

 

– De kan gå til fritidstilbud, ferieleirer og mer spesielle tiltak rettet mot for 

eksempel gjeng-kriminalitet, sier Syversen.  

Rustet for jobb  

På Elvebredden Catering synes Stine E. Knudsen det er bra at de kanskje får 

mer penger. Hun forteller at prosjektet, som er et samarbeid mellom Riverside 

og Aetat, har gjort henne godt.  

 

– Da har jeg en ting som jeg kan, så jeg kan vise at dette kan jeg.  

 

Hun har nå større tro på at hun vil finne seg en jobb når perioden på 

Elvebredden er over.  

 

– Jeg tror jeg kan få meg jobb i en kafé, nå som jeg har kurs i å lage god kaffe. 

Det synes jeg er veldig spennende og har lyst til det.  
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