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Inga Lauvdal

a) Styringsgruppe x
b) Forankring i befolkningen x
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
Prosjektets hovedmål:
 Prosjektet skal bidra til at ungdom (16-19 år) får en positiv tilhørighet til
byen og kommunen, og gjennom dette bidra til at de på lengre sikt skal
ønske å bo i kommunen.
 Prosjektet skal skape fellesskap på tvers av kulturer, og øke
ungdommenes trivsel i kommunen.
Delmål:
Prosjektet skal utvikle et rusfritt møtepunkt for ungdom i alderen 16- 19
år, hvor det legges til rette for fellesskap på tvers av kulturell tilhørighet.
Det rusfrie møtestedet «Gjødsel» er etablert midt i Farsund by, og ungdom i
målgruppen er aktivt deltakende i arbeidet med prosjektet. Både lokale ungdom
som er oppvokst i Farsund, asylsøkere og bosatte flyktninger er engasjerte.
Ungdom i målgruppen får et sterkt eierskap til prosjektet og høyere
kompetanse gjennom aktiv deltakelse i alle faser av prosjektet.
Vi hadde idémøte for ungdom i november 2014, hvor ungdom i målgruppen
diskuterte prosjekt-idéer sammen med prosjektleder, ungdomsleder og SLTkoordinator. Disse idéene tok vi videre og fortsatte med utviklingsmøter da vi

flyttet inn i lokalet som nå er blitt møtestedet «Gjødsel».
Ungdommene har vært med i alle faser av prosjektet, og flere har fått erfaring
med planlegging og praktisk utforming av et møtested, fra idéstadiet til oppstart
og drift, i tillegg til arrangement-erfaring fra diverse arrangementer, f. eks
konsert, utekino, kunstutstilling, spillkveld.
Prosjektet skal legge til rette for et miljø hvor ungdommene får utfolde
seg og utvikle seg kreativt.
Vi har hatt fokus på at «Gjødsel» skal være et prosjekt som rommer ungdoms
kreativitet, og bidrar til at de får gjennomføre sine idéer i lokalsamfunnet.
Ukentlige idémøter hvor ungdommene diskuterer hva de ønsker at skal skje er
utgangspunktet for det meste som skjer på «Gjødsel». Sammen med
prosjektleder tar ungdommene idéene videre og gjennomfører arrangementer i
lokalsamfunnet.
Arbeid med prosjektet skal gi ungdommene tro på at de kan være med å
bidra til å skape noe positivt i Farsund by.
Ungdommene har bidratt med mye positivt i Farsund by siden prosjektets
oppstart. De gir utrykk for å være stolte av det de har gjort til nå, og har tro på at
dette er, og vil fortsette å være livgivende i Farsund by. Navnet «Gjødsel»
symboliserer hvilken effekt ungdommene ønsker og tror de vil bringe sitt
lokalsamfunn.
Etter endt prosjektperiode skal møteplassen drives av ungdom i
samarbeid med ungdomsleder.
To ungdommer har høsten 2016 vært ansatt for å sikre kontinuitet i arbeidet etter
at første prosjektleder sluttet.

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem
til disse?

Resultat som er
oppnådd i form
av aktiviteter
eller tiltak

Fra 1. desember 2016 vil frivillige og engasjerte ungdommer selv utvikle og
drive «Gjødsel» videre. Farsund kommune vil fortsatt betale husleien for lokalet.
Målgruppen er kommunens ungdom i alderen 16 – 19 år, og skal skape kontakt
på tvers av kulturer.
Vi har frontet prosjektet gjennom skolebesøk, i kommunens ungdomsråd, og
andre arenaer bl.a flerkulturelt råd.
Vi har også en egen facebookside hvor ungdommene har mulighet til å komme
med ideer, og blir oppdatert og invitert med på det som skjer i prosjektet.
Lokalene vi disponerer ligger sentralt og lett tilgjengelig i bysentrum. Ungdom
fra begge de videregående skolene er engasjert, sammen med asylsøkere og
bosatte flyktninger. Gjennom dette ser vi at vi når målgruppen. Samtidig er det
fremdeles flere i målgruppen som ikke enda er engasjert, og som vi håper på å
engasjere i fortsettelsen av dette arbeidet.
Vest-Agder fylkeskommune sin Frivillighetspris gikk nå i høst til GDSL!
I november 2014 arrangerte vi en idèkveld hvor ungdommer ble invitert til å
komme med sine ideer om hva som skal til for at dette prosjektet skal bli til glede
for dem og deres venner. 14 ungdommer møtte, og viste engasjement i prosjektet
ved å skrive ned og diskutere ideer sammen.

Vi har hatt møter med grafisk designer og webutvikler hvor ungdommene har
vært med i prosessen med å utforme logo, og lært hvordan man på best mulig
måte kan fronte prosjektet utad.

Vurdering av
framdrift i
forhold til
opprinnelig plan

Oppnådde
resultater
Hvor geografisk

Fra 1. februar 2015 har vi leid et lokale midt i Farsund by. Her har ungdommene
jobbet frem et møtested i deres stil, lagt gulv og innredet med møbler og kunst.
Dette lokalet har vært åpent tre dager i uken som et møtested for målgruppen.
Her har vi ukentlige idémøter hvor ungdommene møtes for å diskutere ideer og
planlegge fremtidige arrangementer.
Hver tirsdag møtes «tirsdagsgjengen» som er en gruppe på 6 -10 ungdom fra
Lista VGS og Lista Mottak 1 (Tokla). Gruppen har fokus på integrering gjennom
at ungdommene snakker sammen og gjør forskjellige aktiviteter hver gang.
Gruppen er ungdomsstyrt ved at ungdommene selv bestemmer hvilke aktiviteter
de skal gjøre sammen, og har vært preget veldig god stemning og mye latter.
Annenhver onsdag er det gjødsel- arrangementer. Dette har vært arrangementer
ungdommene har hatt ansvar for sammen med prosjektleder. Arrangementer vi
har hatt er:
- støttekonsert for båtflyktninger,
- «hennamalingskveld»,
kunstutstilling med VG1 DH på Lista VGS,
- juleplakatutstilling (i samarbeid med kulturskolen og Farsund
ungdomsskole)
«julekveld for alle» med aktiviteter i en lavvo på Farsund torg og på
Gjødsel,
- brettspillkvelder
- selvforsvarskurs for jenter (i forbindelse med den lokale «damenes
weekend»)
- «åpen scene»
- Radiobingo
- workshop med en lokal konsertarrangør hvor ungdommene fikk
opplæring i hvordan man går frem for å booke artister og arrangere
konserter.
- byttekveld
- Capture the flag
- Utekino
- Byttedag (gjenbruk av klær)
a) Følger opprinnelig plan
b) Forsinket pga. x
- Prosjektet er forsinket pga ansettelsesprosess i forbindelse med
prosjektleder. Prosjektleder ble ansatt 50% fra august 2014. I tillegg
er det brukt en del tid på å forankre prosjektet, og sørge for at vi ikke
setter i gang et konkurrerende tilbud i forhold til etableringer som
startet etter at det ble søkt om prosjektmidler.
c) Det er foretatt følgende justering x
- Det er bare gjort mindre justeringer i målsettinger for prosjektet.
a) Helt lokal effekt
b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. x
c) Effekten kommer i hele fylket

konsentrert har
prosjektet
hatt/vil ha effekt?
(Kryss av)

Kort beskrivelse
av metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre
lokalsamfunn

d) Effekten kommer i eget og andre fylker
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge
f) Vet ikke/ikke relevant

Prosjektets viktigste arbeid er å bygge opp under ungdommenes engasjement og
eierskap til prosjektet. Dette sikrer at vi treffer målgruppen og jobber frem mot
våre mål, samt legger grunnlaget for fremtidig drift.
Dette gjør vi ved at ungdommene er aktive med i avgjørelser og arbeid som
utføres, mens styringsgruppen gir rammer for ungdommenes kreativitet og
handling. Ungdommenes idéer verdsettes og er byggesteinene i prosjektet, i
tillegg til at den praktiske utformingen ikke går fremover dersom de ikke er med.
Deres ideer og meninger om hva som skal til for at prosjektet skal lykkes, er
grunnlaget for det som nå spirer.
Fra februar 2015 har vi leid et sentralt lokale i bysentrum. Dette er et sted
ungdommene kan møtes, slappe av, gjøre lekser, og sammen arbeide prosjektet
fremover ved å utføre plan- og praktisk arbeid. Gjennom dette ser vi styrket
samhold, optimisme og skaperglede.
Vi har flere ulike kulturer innad i Farsund kommune, ikke bare med tanke på
nasjonaliteter, men også ulike subkulturer bl.a avhengig av hvor i kommunen
man bor. Med tanke på innvandrerungdom har vi møtepunkter med asylmottak
og NAV, og vi regner dem med som en naturlig del av målgruppen for
prosjektet.
Rekruttering skjer gjennom at ungdommene er stolte av stedet og tar med seg
venner, slik vil vi fortsette å bygge miljøet på tvers av kulturer. Stedet har en
avslappet stil med brukte møbler, et bevisst valg fra ungdommenes side for at det
ikke skal være en type standard man må leve opp til for å være en del av miljøet.
Farsund er et lite lokalmiljø og stedet er godt synlig i bybildet. Nye som kommer
til får oppgaver som gjør at de raskt kjenner på eierskap til prosjektet.
Opplevelsen av å være i et trygt, sosialt og kreativt miljø, og å se at det er mulig
å skape noe nytt og positivt i Farsund by, tror vi øker den positive tilknytningen
til Farsund kommune.
Prosjektet er for, av og med ungdommer. Det var ungdomsrådet som ytret ønske
om et tilbud for målgruppen, og det er nå ungdom i målgruppen som driver
prosjektet fremover sammen med prosjektleder.
Det å skape et engasjement rundt lokalsamfunnet, og å få ungdommene til å føle
sterk tilhørighet til hjemkommunen, kan være nyttig for andre lokalsamfunn å ta
med seg. Ungdommene er viktige for framtidig
utvikling av lokalsamfunnet, og dette er noe andre kommuner kan bruke og bli
inspirert av. Å lære hvordan ungdom kan engasjeres for å bli glad i og boende i
sin hjemkommune tror vi er av interesse for mange kommuner.
I tillegg ser vi gode resultater når det gjelder integreringsarbeid, et arbeid som
enda har utviklingspotensial, men som vi likevel kan se betydelig
overføringsverdi i. «Tirsdagsgjengen» er som beskrevet tidligere et vellykket
konsept som har bygget bånd mellom ungdom fra forskjellige kulturer. Farsund
kommune står ikke i en unik situasjon når det gjelder å ta i mot mindreårige
flyktninger, så dette vennegruppe-konseptet er noe vi tror har overføringsverdi til
andre lokalsamfunn.

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
- Ungdatakonferansen i Lyngdal
- Analyse av prosjekter i andre kommuner
- Deltakelse i flerkulturelt råd
- Deltakelse i kommunens SLT-arbeidsgruppe
- Presentasjon av prosjektet i Lion’s club Farsund
- På jakt etter den gode byen (byutviklingskonferanse, Farsund mars 2015)
- Frokostmøte i Farsund 365 AS
Budsjett
Regnskap
Regnskap (satt opp
slik at det kan
Inntekter
Utgifter
Inntekter
utgifter
sammenlignes med Farsund kommune
300000
170156
budsjettpostene)
KMD
550000
550000 *
(Se vedlegg)
Vest-Agder
fylkeskommune
250000
250000 *
Andre
10500
1100000
980656
Ekstern
kommunikasjon
og deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Diverse
Egeninnsats timer
Husleie og strøm
Prosjektledelse

100000
200000
100000
700000
1100000

50250
200000
127521
602385
980656

*i henhold til tilsagn
Note 1
Regnskapet er avlagt iht KMD rapporteringsbestemmelser iht. tilsagn av
4.7.2013.
Egeninnsats
Timer anslått på grunnlag av møter og aktiviteter i perioden og timesats er
beregnet til hhv kr 400 og kr 190.
Egeninnsatsen har bestått i Adm. samt møter kommunalt ansatte/ styringsgruppe
ca. 120 timer * 400,- =48 000,Frivillig dugnadsinnsats ungdommer knyttet til arrangementer og planlegging av
disse og arb.i lokalet ca. 800 timer * 190,- =152 000,Hvilke
målsettinger i
distrikts- og
regionalpolitikke
n hører
prosjektet inn
under? (Sett kryss
ved svaret, flere
svar er mulig)

a) Stabilisere eller øke befolkningen x
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til
nyetableringer
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne x
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og
formalkompetanse) for målgruppen x
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og
breibånd)
g) Styrke regionale sentra x

Gi en kort omtal
av hvordan
arbeidet er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt
(maks 250 ord)

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter? x
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?
Prosjektet i opprinnelig form er ferdig i november 2016, men vil videreføres
under kommunens etat for kultur og idrett, som en del av kommunens
ungdomsarbeid.
Ungdommene selv skal drive møtestedet, i samarbeid med kultursjef og
ungdomsarbeider. Farsund kommune betaler husleie og løpende driftsutgifter.

