Trondheim kommune

Saksframlegg
UNGDOMSPAKKEN 2009 - 2010
Arkivsaksnr.: 11/17734
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak
Formannskapet tar statusrapport om Ungdomspakken 2009 – 2010 til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
For å styrke det forebyggende barne – og ungdomsarbeidet i bydelene ble Ungdomspakken etablert i
2006. Evaluering av Ungdomspakken ble framlagt for formannskapet til orientering i 2008, jfr. sak
105/08. Formannskapet ba rådmannen i møtet 08.04.09 om å framlegge en årlig rapport om arbeidet
knyttet til Ungdomspakken.
Rådmannen har funnet det nødvendig å fremlegge rapport for 2009 og 2010 samlet, men vil følge opp
med årlige meldinger. Vedlagt statusrapport inneholder rapporter fra de respektive enheter, samt en
film fra Kulturenheten som dokumentasjon av Ungdomspakken 2009.
Formål
Formålet med Ungdomspakken er å utvikle et bedre fritidstilbud i bydelene til barn og unge som har
lav deltakelse i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Ungdomspakken har også som formål å styrke
rusfrie ungdomsarenaer på fredags- og lørdagskveld. Samarbeidet mellom Kulturenheten, skolene og
Barne- og familietjenesten skal styrkes gjennom Ungdomspakken

Økonomi
Bevilgningene i budsjett 2009 og 2010 for Ungdomspakken var kr.3.350.000,- fordelt på følgende
formål:
•
•
•
•

Saupstad /Kolstad kr. 500 000,- til aktivitet og personellmessig styrking av eksisterende tiltak,
og/ eller som tilskudd til skolene, lagt til Kulturenheten.
Kr. 425.000,- til to 50 % miljøarbeiderstillinger lagt til BFT - Heimdal
Lademoen kr. 500 000 til aktivitet og personellmessig styrking av eksisterende tiltak, og/ eller
som tilskudd til skolene, lagt til Kulturenheten. Kr. 825 000,- til to miljøarbeiderstillinger lagt til
BFT - Østbyen
Midtbyen og Lerkendal bydeler aktivitetsmidler kr. 500 000,- lagt til Kulturenheten
Rusfrie fredags og lørdags tilbud kr. 600 000,- lagt til Kulturenheten.
Alle midler ligger nå i budsjettrammen til Kulturenheten og BFT.
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Statusrapport 2009 og 2010
Prosjektlederne tilknyttet Ungdomspakken i Barne- og familietjenesten tiltak (BFT) i Østbyen og
Heimdal, og Kulturenheten har foretatt en egenevaluering og utarbeidet delrapportene i vedlagte
statusrapport.
Resultatene kan oppsummeres som følgende:
•
•

Ungdomspakken og de rusfrie helgetilbudene bidrar til en positiv utvikling av ungdomsmiljøene i
bydelene.
Ungdomspakkens tiltak når ungdom i risikosonen og ungdom medvirker i høy grad i utvikling av
tiltakene. Gode prosjekt og tiltak vil bli videreført.

Samarbeidet mellom de kommunale tjenestene i bydelene er videreutviklet under hele perioden
Ungdomspakken har eksistert. Ungdomskoordinatorene tilknyttet BFT-tiltak i hver av de fire bydelene
har ansvaret for oppfølgingen av Ungdomsundersøkelsen i Trondheim 2009 (UngHit) undersøkelsen,
og bruken av Ungdomspakken vil inngå som ett virkemiddel for å gi ett samlet tilbud til ungdom i alle
bydeler. Hovedsamarbeidspartnere vil være BFT Tiltak – Kulturenheten og skolene.
Ungdomspakken har i alle bydeler et samarbeid med frivillige aktører. Fra 2009 ble det satt et spesielt
fokus på samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner. Dette arbeidet vil fortsatt vektlegges for å
skape gode og inkluderende oppvekstmiljøer i bydelene.
Rådmannen arbeider med ulike dokumentasjons - og evalueringsverktøy. I 2008 har Trondheim
kommune vært deltaker i Ungdom & Fritids (paraplyorganisasjon for fritidslubber og kulturhus for
ungdom i Norge) nasjonale forskningsprosjekt
”Kvalifisering som forebyggende metode i fritidsklubb ”. Prosjektet er finansiert av Sosial – og
helsedirektoratet og ble ferdigstilt av NOVA i 2009. Mer utfyllende om arbeidsmetoder og
evalueringsrapport finnes i linken: http://www.forebyggingstiltak.no/tiltak_vis.asp?id=174
Rådmannen legger i 2011 fram en sak til bystyret om kvalitetsprogram for barne- og familietjenesten.
Denne saken belyser barnevernets rolle og satsinger også innen lavterskelarbeid. I tillegg legger
rådmannen fram en sak om framtidig organisering av kommunens fritidsklubber/kulturhus. Begge
sakene kan relateres til Ungdomspakkens satsinger.
Resultatene fra ungdomsundersøkelsen UngHiT, offentliggjort i 2009, vil legge grunnlag for
satsingsområder framover. Data fra denne undersøkelsen vil gi oss mulighet til å følge med på
utviklingstrekk. Et elektronisk system for elevfravær i grunnskolen benyttes. Statistikk fra Politiet på
førstegangskriminelle under 18 år i Trondheim vil bli brukt som indikator på utviklingen i bydelene.
Vurdering
Statusrapporten er basert på prosjektlederne og Kulturenheten sin egenevaluering.
Rådmannen har ikke foretatt ekstern vurdering, men mener likevel at statusrapporten dokumenterer at
Ungdomspakken i all hovedsak har oppnådd resultater i tråd med målene. I denne perioden har det
også skjedd utvikling av ungdomsteam i bydelene i forbindelse med omstilling av det oppsøkende
arbeidet i byen. Dette har også betydning for situasjonen, samt den innsatsen som frivillige aktører
bidrar med.
Ungdomspakken har bidratt til en positiv utvikling av barne – og ungdomsmiljøene i byen siden
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oppstart i 2006. Tiltakene har også bidratt til en sosial utjevning ved at barn og unge med få aktiviteter
har fått et utvidet tilbud. Den registrerte ungdomskriminaliteten har i tidsrommet 2006 – 2010 sunket
med over 40 prosent. Det er i samme tidsrom iverksatt flere tiltak overfor de mest utsatte barn og
unge. Samlet innsats over tid for de mest utsatte barn og unge, samt breddeinnsats ser ut til å ha hatt
god virkning på ungdomsmiljøet. Denne trenden vises også i UngHIT undersøkelsen, der normbrudd
viser en nedadgående tendens sammenlignet med ungdomsundersøkelsen i 2005.

Ressursene og aktivitetene knyttet til Ungdomspakken vil framover bli sett i sammenheng med
oppfølgingen av UngHiT i bydelene, og ansvaret for oppfølgingen av Ung Hit legges til
ungdomskoordinatorene i BFT-tiltak.
Ungdomspakken er avviklet som prosjekt og ligger nå inne i budsjettrammene til Kulturenheten og
BFT. Rådmannen mener det er unaturlig å videreføre en rapportering isolert på aktivitetene knyttet til
ungdomspakken og at informasjonen til politisk nivå heretter knyttes til årsrapporter og andre
dokumenter der innsatsen overfor ungdomsgruppa blir vurdert. Hovedrevisjon av innsatsen skjer i
tilknytning til Ung-HiT og de årlige økonomiplanene med påfølgende lederavtaler.

Rådmannen i Trondheim, 06.04.2011

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Even Ytterhus
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
BFT oppsummering
Kulturenheten oppsummering
Ungdomspakken 2009 dvd. Arkivert i vedleggsarkiv
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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