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1. BAKGRUNN
Brukermedvirkning er essensielt for at prosjektene Idrettscampus Bergen jobber med
skal være bærekraftige og levedyktige. Gjennom brukermedvirkning i både
planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter har vi fått uvurderlige innspill
og gode ideer til hvordan et prosjekttiltak kan skreddersys til målgruppen, noe som
har bidratt til verdifulle diskusjoner, smarte endringer i prosjekttiltakene og trolig økt
måloppnåelse.
Vi ser likevel at det er et behov for å systematisere brukermedvirkning i prosjekter i
regi av Idrettscampus Bergen. Ved å opprette et Ungdomsråd på Tvers, ønsker vi å
strukturere brukermedvirkningen fra en viktig brukergruppe, nemlig ungdommer, i
klyngesamarbeidet. Slik kan vi i større grad kan sikre reell brukermedvirkning i
prosjekter på tvers av organisasjoner og tjenestenivå, og dermed oppnå en større
gevinst og måloppnåelse i prosjektene.
Gjennom en god struktur og en tydelig modell for brukermedvirkning i Idrettscampus
Bergen, sikrer vi at samarbeidsorganisasjonene i klyngen har brukerrepresentanter fra
sin organisasjon. På denne måten vil vi i større grad kunne skreddersy prosjekttiltak
etter de ulike organisasjonene sine brukergrupper slik at prosjekttiltakene kan fungere
like godt i de involverte organisasjonene.

2. MÅL, OPPGAVER OG RAMMER
2.1.
Hovedmål

Øke reell brukermedvirkning i og på tvers av organisasjoner i
Idrettscampus Bergen.
Med reell brukermedvirkning mener vi at brukerrepresentanter
 alltid blir inkludert i prosjekter,
 alltid blir inkludert på et tidlig tidspunkt i prosjekter
 sine synspunkter blir tatt hensyn til og vurdert på lik linje som et
prosjektgruppemedlem i planlegging, gjennomføring og evaluering av et
prosjekt.
2.2.

Hovedoppgaver
Ungdomsråd på tvers har to hovedoppgaver:
1) Være Ungdomsbrukeren sin stemme i Idrettscampus Bergen-prosjekter og –
prosjektgrupper.
2) Ta initiativ til felles diskusjon eller til nye samarbeidsprosjekter på tvers av
Idrettscampus Bergen-organisasjonene i saker som er

a. aktuelle i flere av ungdomsrådene
b. aktuelt i et ungdomsråd men vil påvirke Ungdomsbrukere i andre
organisasjoner.
c. aktuelle for Ungdomsbrukeren sitt helse- og/eller idrettstilbud.

2.3. Organisering
«Ungdomsråd på Tvers» (UPT) består av representanter fra ungdomsråd tilknyttet
Vestland Idrettskrets, Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune, Universitetet i Bergen,
Høgskulen på Vestlandet og Helse Bergen. Totalt vil rådet bestå av syv ungdommer. De
respektive ungdomsrådene velger selv hvem som skal representere seg i Ungdomsråd på
tvers. Medlemmene skal være i alderen 12-25 år. Representanter i UPT sitter for ett år av
gangen.
Representantenes oppgave er:




Representere sin organisasjon og Ungdomsbrukeren i saker og prosjekter spilt inn
av Idrettscampus Bergen sine prosjektgrupper.
Følge opp definerte ansvarsområder prosjektplan for saker/prosjekter.
Presentere saker og problemstillinger fra sin organisasjon som berører en eller
flere av organisasjonene.

Leder av Ungdomsråd på tvers blir valgt ved årets første møte av de seks representantene
i UPT.
Leders arbeidsoppgave er:





Representere UPT i arbeidsgruppen til Idrettscampus Bergen.
Representere UPT i eksterne fora.
Lede møtene til UPT.
Representere UPT i spørsmål om daglig drift og organisering av UPT.

Nestleder av Ungdomsråd på tvers blir valgt ved årets første møte av de seks
representantene i UPT.
Nestleders arbeidsoppgave er:



Å bistå leder i oppgaver ved behov.
Å skrive referat etter møter.

Daglig leder for Idrettscampus Bergen fungerer som koordinator for UPT.
Koordinator har følgende oppgave:




Være bindeledd inn mot Idrettscampus Bergen sine prosjekter.
Tilse at UPT blir husket på i Idrettscampus Bergen sine prosjekter.
Ansvarlig for praktisk gjennomføring av møter;
lokaler, tidspunkt, møteinnkalling, saksinnmelding o.l.

2.4. Hvordan?
Hovedmålene skal jobbes mot gjennom felles møter i Ungdomsråd på Tvers (UPT) fire til
seks ganger i året. Her skal aktuelle saker, meldt fra prosjektgrupper i Idrettscampus
Bergen eller fra de ulike Ungdomsrådene, diskuteres og vurderes. De sakene som krever
oppfølging, skal tilskrives en ansvarlig representant eller en mindre arbeidsgruppe
bestående av representanter i UPT. Der hvor det er aktuelt kan UPT også velge å trekke
inn andre aktuelle representanter fra de respektive ungdomsrådene og prosjektgrupper.
Nye saker skal defineres i en prosjektplan, hvor det er definert tydelige effektmål som
bygger på hovedmålet til UPT. Prosjektplanen skal også innholdet en fremdriftsplan,
ansvarsområder, og eventuelt planlagt budsjett og ressursbruk for arbeidet med saken
dersom det er aktuelt og hensiktsmessig. Den aktuelle representanten i saken eller den
aktuelle arbeidsgruppen i saken har ansvar for framdrift i saksprosessen, og skal
rapportere til resten av UPT på faste møter definert i et årshjul.

3. Årshjul
Et årshjul med oversikt over UPT sine møtepunkt for året vil bli utformet i forbindelse
med ferdigstilling av årshjulet til Idrettscampus Bergen. Årshjulet tar utgangspunkt i fire
til seks møter i løpet av et kalenderår.

4. Ressursbruk og økonomi
Representanter i UPT vil ikke få honorar for deltakelse i møter i regi av UPT.
Representanter vil få dekket utgifter i forbindelse med møtevirksomhet, og vil få dekket
kurs og annen opplæring.

