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Vurdering – Saken om Treffsteder vist 28.09



Kommunestyrets vedtak, med tillegg:

Bedre utnyttelse av, og informasjon om, treffstedene Motorbygget, 

Scenehuset, Fjordheim, Hope oppvekstsenter og Risørhuset 

prioriteres på kort sikt. Det inngås samarbeid med private og 

frivillige aktører som tilbys kommunalt tilskudd for tilbud som er i 

tråd med kriteriene for midlene. 

På lengre sikt vurderes mer omfattende og kostnadskrevende 

tiltak i samråd med ungdommen selv. Prioriterte tiltak belyses i 

Handlingsprogram og Økonomiplan med budsjett. 



Tilskudd til inkludering av barn og unge

Retter prosjektet seg mot en spesiell målgruppe? 
Ungdomsrådet er tydelige på at gratis aktiviteter er avgjørende for deltakelse og 
erfaringer viser det samme. En høy andel barn og unge lever i familier med dårlig 
økonomi, samtidig som det ikke er så høyt antall barn og unge totalt. Tilbudene vil 
derfor være åpne for alle. 



• Målet er å arrangere LAN denne høsten. 

• Kan ungdom selv ta ansvar for arrangementet? Snakk med elevråd eller klassen om dette før dere 
kommer i møtet. 

• Kjenner dere til ungdom eller ungdomsbedrifter som kan ta ansvar for det? I så tilfelle hvem, og 
hva er deres kontaktinfo?

• Hvor? Kommunen kan stå for lokaler enten på kommunehuset eller rådhuset. Der er det god nok 
nettkapasitet. 

• Hva tenker dere om vakthold? Bruk av kommunens lokaler krever minst to voksne til stede.

• Dersom det settes av 10 000,- til arrangementet hva er det behov for å bruke penger på? Er det 
noe av disse pengene som vil bli brukt til utstyr som gjør at det kan arrangeres LAN igjen senere?

• Hvem bør inviteres til LAN?

• Er det mulig å arrangere to LAN? – Et for de yngste og ett for de eldste? Eller kan de være 
sammen? 

• Kan de eldste ungdommene være med å arrangere LAN for de yngre?

• Hva er minimum og maksimum antall deltakere for at det skal bli bra?

• Er det andre ting som er viktig å huske på når en skal arrangere LAN?


