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	Material: 93 866 NOK
	Personal: 3 077 NOK
	Administration: 0 NOK
	Utgifter totalt: 112 449 NOK
	Ort och datum: 28.06.2019
	Namnförtydligande: Liv Marie Bendheim
	Adress: Postboks 752 sentrum
	Postadress och land: 0106 Oslo
	Telefon och fax inklusive landskod: +47 99012801
	Namnförtydligande_2: Stig Eid Sandstad
	Organisation_2: Ung i trafikken - ingen venner å miste
	Adress_2: Postboks 752 sentrum
	Postadress och land_2: 0106 Oslo
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +47 90964646
	Projektnamn: Dnr 2018 - 005
	Organisation: Ung i trafikken - ingen venner å miste (tidligere MA-Ungdom), org nr: 984 304 943
	Syfte och Mål: Målet for prosjektet var å påvirke russens holdninger til det å kjøre rusfritt, og en økt kunnskap om alkohol, rus og bilkjøring i russetiden. Målet var også å bidra til at det skjedde null alvorlige trafikkulykker der russen var involvert. Vi ønsker ønsket også å påvirke holdningene slik at det ikke skal være noe mer sosialt akseptert å kjøre ruset i russetiden enn ellers i året, spesielt med tanke på dagen derpå promille og rus. Vi ønsket også å påvirke holdningene til at det ikke skal være noe mer sosialt akseptert å drikke alkohol i ukedagene, som russ ofte gjør i russetiden men ikke ellers. Delmål for prosjektet1. Bidra til økt informasjon til russen gjennom tilstedeværelse på treff, trafikksikkerhetsdager og gjennom sosiale medier.2. Gi russen mulighet til å teste promillen dagen derpå.3. Sende ut minimum 3000 strykemerker i forkant av russetiden.4. Dele ut #edrusjåfør-klistremerker.
	Tänkta aktiviteter: Januar- Ta kontakt med samarbeidspartnere- Få trykket opp strykemerker- Innhente tilbud på handlenett og vannflasker - bestilleFebruar- Trykke opp klistremerker og faktabrosjyre- Avtale med ulike russetreffMars- Informere om strykemerker på sosiale medier, sende utApril- Russetiden starter- Delta på russetreff- Poste på sosiale medierMai- Russetiden fortsetter- Delta på russetreff- Poste på sosiale medier- Evaluering
	Aktiviteter: 6 828 NOK
	Förväntat resultat: Resultater vi ønsket å oppnå var:- Ingen ulykker med russ involvert i russetiden.- Ingen russ tatt for promillekjøring.- Skape gode holdninger blant russen i forhold til trafikksikkerhet og rus i trafikken.
	Resultat:  0
	Inte genomfört: Det var ingenting som vi ikke fikk gjennomført, men vi skulle gjerne gjort mer av alt. Vi kunne for eksempel vært tilstede på flere treff, og tatt ytterligere promilletester. Men med tanke på at Ung i trafikken er en såpass liten organisasjon, med kun 2 ansatte, så hadde vi ikke kapasitet til å gjennomføre mer i år. 
	Positivt: #Edrusjåfør er en av kampanjene som Ung i trafikken har gjennomført hvor responsen og engasjementet blant ungdom er størst. Vår erfaring er at russen ønsker å vise at de bryr seg om hverandre, og vi tilbyr dette gjennom stryke- og klistremerkene. Det var veldig fint å se at så mange ønsket merkene, og at de tok et aktivt valg ved å sende oss en melding. De fleste som bestilte var grupper av ulik størrelse, russestyrer og ansatte ved skolene. Vi fikk bestillinger fra hele Norges langstrakte land. Dette viser at temaet har blitt snakket om rundt omkring i hele Norge, og vi har satt tema på dagsorden i forkant av russetiden.Vi fikk gode ambassadører til å klistre på #edrusjåfør merkene på kjøretøyet sitt. Det var blant annet biler og busser som hadde vunnet priser og derfor høstet anerkjennelse og popularitet blant andre russ. Vi opplever at budskapet blir tatt veldig godt i mot av ungdommen. Mange russ forteller at de er glad at de får en mulighet til å diskutere alkoholbruken blant sine venner uten å virke kjipe. Det er ingen som kan være uenige i at sjåføren skal være edru, uansett om man er avholds eller ei. Russ forteller at budskapet vårt ikke er så "hardt", og at vi fremstår som lite dømmende, og at dette bidrar til at de opplever at det er lavterskel å snakke med oss om bruk av rusmidler og/eller egne erfaringer om rus og trafikk.Vi har fått nye kontaktforbindelser som gjør at vi har fått til en avtale å møte alle russestyrene i Østfold til høsten 2019. Dette gjelder altså neste års russekull. Her skal vi bidra med kunnskap om ungdom, rus og trafikk til russestyrene og planlegge temadager med russ på mange videregående skoler. 
	Negativt: Vi har ikke mange negative erfaringer. Det er klart at uansett hva man gjør, så kunne man alltid ha gjort noe annerledes eller enda bedre. At vi er kun 2 personer i Ung i trafikken har begrenset vår tilstedeværelse på russearrangement, og det har ikke vært praktisk mulig å delta på flere enn det vi var på i år. Vi var på et arrangement mer enn i fjor, men skulle gjerne vært på enda flere.
	Tidsperiod: 01.01.19-17.05.19
	Budget aktiviteter: 20 000 SEK
	Budget material: 70 000 SEK
	Budget Personal: 10 000 SEK
	Budget Administration: 5000 SEK
	Budget Utgifter totalt: 110 000 SEK
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 16 585 NOK
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 112 449 NOK
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 93 436 NOK
	Budget Ansokt bidrag: 100 000 SEK
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 10 000 SEK
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 110 000 SEK
	Budget Ovrigt: 5000  SEK
	Ovrigt: 8 678 NOK
	Organisation1: Ung i trafikken - ingen venner å miste
	Genomförda aktiviteter: Vi har gjennomført alle de planlagte aktivitetene i.h.t fremdriftsplanen. Vi startet rett etter jul med å kontakte samarbeidspartnere. KGK - leverandør av promilllemålere har bistått i kalibrering av måleapparat før russetiden startet. Flere russearrangement ble kontaktet, og vi fikk til å dra på et nytt landstreff vi ikke tidligere har vært tilstede på, Landstreff Fredriksten. Dette landstreffet er det store nye russearrangementet. Vi lagde en samarbeidsavtale med Juvente som hadde kampanjen "Edruss", og avtalte å dele ut hverandres materiell. 4000 strykemerker ble produsert og over 3500 distribuert som følge av markedsføring i sosiale medier. Vi fikk også bestilt handlenett og vannflaske med vår nye Ung i trafikken logo. Dette ble delt ut på Landsstreffet på Lillehammer og på Landstreff Fredriksten til alle som testet promillen, sammen med en faktabrosjyre om rus og trafikk, og det var svært populært. I tillegg til Landstreffet Lillehammer og Landstreff Fredriksten, har vi vært på Russens Trafikksikkerhetsdag i Skien. Her var det russ fra hele området som deltok, hvor vi også delte ut klistremerker til bilene. På alle stedene viste vi frem utstillingen Deathtrip - On the road. Russen fikk prøve promille- og cannabisbriller, gå slalåm mellom kjegler, spille badminton, spille fotball, se film, se plakater, og slå av en prat. Tilsammen 15 000 russ var tilstede på arrangementene. Vi har også postet mye på sosiale medier, og fått meget god respons gjennom russetiden. Vi har brukt instagram og facebook for å nå ut med budskapet. Vi har i tillegg sponset et par innlegg rettet mot målgruppen for å nå ut til flere, angående bestilling av #edrusjåfør - strykemerkene våre. 
	Uppnått Resultat: RESPONS PÅ SOSIALE MEDIERFacebook:Et av innleggende hvor vi skrev om #edrusjåfør-strykemerkene våre nådde 76 609 personer. Et par uker senere la vi ut et nytt innlegg med en påminnelse om at det fortsatt var noen strykemerker igjen, dette innlegget nådde 83 253 personer. Tilsammen ble begge innleggende delt 39 ganger, 146 kommentarer og 4 826 engasjement.Instagram: Vi nådde 15 816 personer via instagram. Selv om vi nådde færre via instagram, ser vi at av dem vi nådde var det en større prosentandel som bestilte strykemerker og som klikket seg videre på nettsiden vår. Fikk masse positiv respons på messenger på facebook, og DM (direct message) på instagram. Målgruppen vår er mindre tilbøyelig til å skrive i kommentarfeltene enn de eldre brukerne av SoMe. Det var også en del som fant oss via organiske søk på google, og vi fikk også en god del forespørsler på e-post. Vi hadde skrevet en artikkel på nettsiden vår om at vi tilbød "patches" til russedressen. "Patches" er for tiden svært trendy blant russen, og ved å bruke russens språk så nådde vi også frem via denne kanalen.ULYKKER OG PROMILLEKJØRINGIF- skadeforsikring kartlegger ulykker knyttet opp mot russeulykker hvert år. Årets tall blir ikke offentliggjort før til neste år, og derfor kan vi ikke enda med sikkerhet vite hvorvidt det har skjedd alvorlige ulykker involvert med russ for 2019. I en pressemelding sier Sigmund Clementz fra IF-skadeforsikring at det ble registrert 41 ulykker hvor russ var involvert i 2018 og 50 ulykker i 2017. Trenden viser at det er en nedgang(https://www.ntbinfo.no/pressemelding/antallet-ulykker-med-russen-er-rekordlavt?publisherId=17846751&releaseId=17864035). Det vi vet er at det er gjort en del tiltak fra myndighetene, forsikringsselskaper og ideelle organisasjoner på russens trafikksikkerhet det siste tiåret. Og Ung i trafikken har vært godt synlige både i sosiale medier med målrettet annonsering og tilstede på de største russearrangementene de siste årene. Vi har kontaktet Sigmund Clementz, informasjonssjef i IF-skadeforsikring, og han utdypet at de fleste ulykkene som er registrert skjer på en parkeringsplass, hvor russen bulker borti andre biler. Videre fortalte Sigmund Clementz oss at historisk har man sett at hvis det først skjer en ulykke med russ ute på veien er sjansen stor for at mange blir alvorlig skadd i ulykken. Vi har fulgt med i mediene på om det har vært noen alvorlige trafikkulykker der russ har vært involvert, og har ikke registrert at dette har vært tilfellet i år.Vi er heller ikke kjent med at mange russ er tatt for promillekjøring denne russetiden. Dette er informasjon som er personsensitivt, og det lages ikke en egen statistikk over russ som er tatt for promillekjøring. I dette tilfellet må vi forholde oss til UP (Utrykningspolitiet) sin generelle statistikk over antall rusanmeldte personer fordelt over alder og fylke, noe vi først får tall på neste år. Derfor er det heller ikke mulig å innhente data på dette foreløpig - annet enn det som blir nevnt i mediene. I år har vi tatt promilletesting av ca. 180 russesjåfører dagen derpå, altså over dobbelt så mye som i 2018. Vi har med dette forhåpentligvis bidratt til at de som hadde promille avventet hjemreisen. De fleste av de vi testet var edru, selv om de trodde at de kanskje hadde lav promille. Da opplyste vi om at forskning har vist at det å være trøtt kan tilsvare å ha promille i blodet, og anbefalte sjåførene å ta hyppige pauser. I tillegg anbefalte vi at flere av russen i bilene tok promilletest slik at de kunne bytte på å kjøre hjem. Vi delte også ut vannflasker, da dehydrering kan føre til trøtthet. HOLDNINGEROm vi har klart å påvirke holdninger er vanskelig å måle konkret. Men det vi vet er at mange russ har bestilt #edrusjåfør strykemerker og klistremerker til seg selv, venner og andre på skolen. Strykemerker til russeklærene, eller såkalte "pathes" er for tiden trendy, og derfor et must-have merch for russen. Samtidig er det trendy å vise at man bryr seg om sine medruss, noe en russ kan vise gjennom vårt #edrusjåfør merke. Gjennom forskning innen psykologi vet vi at den sosiale påvirkningen er en av de sterkeste stimuliene for våre holdninger og atferder. At russ som er svært positive til tiltaket vårt deler ut strykemerker og klistremerker til sine medruss tror vi derfor har en stor påvirkningskraft. Og forhåpentligvis har vi på denne måten kanskje nådd frem til russ som ikke har sett at vi har reklamert for dette, eller ikke hadde bestilt strykemerkene eller klistremerkene selv. I tillegg til promilletesting og sosiale medier har vi vær tilstede der russen er, med vandreutstillingen DeathTrip - On the road. Flere hundre russ stakk innom denne utstillingen, prøvde promille- og cannabisbriller og slo an en prat. Russen virket opptatt av temaet, deler mye fra sine egne erfaringer, og de er svært engasjert i samtalene vi har med dem.Vi var i år på et ytterligere russearrangement enn fjoråret, Landstreff Fredriksten, som er et av Norges aller største Landstreff. Her er det mange russ som kjører langt for å delta, og vi anser dette som et viktig russetreff å være tilstede på også neste år - dersom #edrusjåfør prosjektet skal gjennomføres. 
	Övrig information: ARTIKLER PÅ HJEMMESIDE Se artikler vi har lagt ut i forbindelse med edru sjåfør prosjektet vårt på www.ungitrafikken.no, som beskriver hvordan arrangementene har gått:http://ungitrafikken.no/127-russ-testet-promillen-sin-pa-landstreffet-i-lillehammer-i-helgen/http://ungitrafikken.no/vi-har-testet-promillen-til-russen-pa-landtreffet-fredriksten-og-vaert-guardian-angels/KOMMENTAR TIL REGNSKAP- P.g.a valutakurs Norge vs. Sverige er utfallet av budsjettet beskrevet i Norske kroner. Per 04.07.19 var 110 000 SEK = 101 046 NOK ifølge Norges Bank. Det betyr en differanse på 11 403 NOK, som vi gikk over budsjett. Vi har økt egenkapitalen tilsvarende og resultatet er derfor i 0. - Det står at vi har brukt mindre penger enn antatt under aktiviteter. Det betyr ikke at vi gjorde lite  aktiviteter, men at vi hadde få direkte kostnader til de aktivitetene vi gjorde. Som beskrevet i rubrikken "Hvilke aktiviteter ble gjennomført", så har vi gjort en del aktiviteter. De fleste av aktivitetene vi gjorde er knyttet opp mot materiell, og vi kunne ikke gjennomført aktivitetene uten innkjøp. Det vi har kjøpt inn er strykemerker og klistremerker som er knyttet opp mot aktiviteten å sende ut materiell til russ som har henvendt seg til oss og som ønsket å spre budskapet.Vi har også delt ut handlenett, vannflasker og faktabrosjyre om rus og trafikk til russ som har tatt promilletest. Vann er viktig å drikke når man skal kjøre en lang tur. Dehydrering kan føre til trøtthet, og er man trøtt kan dette tilsvare å ha promille når man kjører bil. I og med at vi testet dobbelt så mange russ i år som i fjor, hadde vi også økte kostnader vedrørende innkjøp av handlenett og vannflasker. Vi har også gjort aktiviteter knyttet opp mot utstillingen/standen DeathTrip - On the road. Utstillingen har vi ikke hatt noen kostnader til, da vi har brukt den slik den er, og det har vært gratis for oss å stå på alle arrangementene. Vi har delt ut potetgull til russ som besøkte utstillingen, og som har prøvd noen av de aktivitetene vi tilbød. Å spise mens man drikker gjør at kroppen tar opp mindre alkohol. - Det som har kostet oss i forbindelse med selve utstillingen har vært i forbindelse med personale. Lønn til ansatte har ikke vært budsjettert i tilskuddet, og vi har heller ikke brukt penger på lønn med dette tilskuddet. Utgiftene til personale er diettpenger etter statens satser i forbindelse med å være tilstede på arrangementene. - Utgiftene under posten administrasjon gjelder hovedsakelig frankering for å sende ut strykemerker og klistremerker. En liten andel gjelde promotering av merkene i sosiale medier. I og med at vi sendte ut mange flere merker i år, så ble også denne posten høyere enn antatt.- Utgiftene til materiell ble også høyere enn antatt, da Landstreff Fredriksten hadde langt flere påmeldte russ enn det vi i utgangspunktet hadde beregnet. 
	E-post_2: stig@ungitrafikken.no
	E-post: liv.marie.bendheim@ungitrafikken.no


