
 

 

Projektredovisning 
 

 

 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

      

 

 

Organisation och organisationsnummer 

      

 

 

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 

      

 

Syfte:  
Vi er kjent med at det er spesielle utfordringer knyttet til barns oppvekst og rus i nordområdene. Med prosjektet 
vil vi skaffe oss mer kunnskap om kultur, historie, språk og samfunn for å kunne sette i verk tiltak i forhold til det 
våre organisasjoner arbeider med, og for å øke  bevissthet og innsats i forhold til rusforebygging i regionen.  
Mål:  
Kartlegging av utfordringer 
Gjennomføring av konferanse i Alta i juni 2014 
Komme i dialog med aktuelle kommuner og forskningsmiljøer i nord 
Få til målrettede kurs for personell i skole og barnehage (2015 - ) (Ikke lagt inn i prosjektsøknaden)

dnr 1013-036, Oppvekst og rusforebygging i nord, 1.januar til 31. desember 2014

Landslaget for Rusfri Oppvekst 882819612
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Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka aktiviteter har genomförts? 

      

 

Samarbeidsmøter SLN og Rusfri Oppvekst: 
Vi har ikke hatt egne samarbeidsmøter, men har satt av tid på konferanser der begge organisasjoner har vært 
representert. I tillegg hadde Rusfri Oppvekst med representant på SLNs kongress der prosjektet var et tema. 
Størstedelen av samarbeidet har vært utveksling av ideer og drøftinger på telefon og e-post. I tillegg var det møter 
i forkant av og under konferansen i Alta. På grunn av få personalressurser, og en dyrere konferanse enn forutsatt, 
ble det ikke noe oppsummeringsmøte i september. 
 
Kontakt med fagmiljø og institusjoner: Vi har hatt kontakt med barnevern og kulturetat i Alta og Kautokeino. 
Fagmiljøkontakt utover dette har vært enkeltpersoner anbefalt av disse etatene. Vi har fått informasjon om 
forskjellige forhold fra KoRus Nord. Det har også vært kontakt med Sametinget. 
 
Planlegging og engasjement av forelesere: Planlegging av konferansen har vært tema på møter i styrer og utvalg i 
SLN og Rusfri Oppvekst. Vi var i kontakt med flere aktuelle forelesere både fra Norge og Sverige, men det viste 
seg at vi hadde lagt konferansen til en vanskelig tid for de vi helst ville ha med. Men vi fikk etterhvert på plass 
forelesere som kunne gi oss kunnskap om og innblikk i utfordringer. 
 
Markedsføring av konferansen: Konferansen ble markedsført på egne nettsider, i medlemsblad og på sosiale 
medier, og det ble sendt ut informasjon i posten. 
 
Praktisk tilrettelegging: I den praktiske tilrettelegginga inngikk et besøk i Alta med samtale med kontakter  for 
innhold i konferansen og for opphold. 
 
Gjennomføring av konferanse: Konferansen ble gjennomført 20. - 24. juni 2014. 
 
Evaluering og sluttrapport: Evaluering ved avslutning av konferansen. Sluttrapport gjennomføres nå. 

Samarbeidsmøter mellom SLN og Rusfri Oppvekst: Januar, april og september 
Kontakt med fagmiljø og institusjoner: Fra januar og gjennom hele prosjektperioden 
Planlegging og engasjement av forelesere: Januar - april 
Markedsføring av konferansen: Februar - juni 
Praktisk tilrettelegging: Hele prosjektperioden 
Gjennomføring av konferanse: 20. - 24. juni 2014 
Evaluering og sluttrapport: September 2014
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka resultat har uppnåtts? 

      

 

Økt kunnskap: Deltakerne på konferansen har fått økt kunnskap, men foreløpig har vi ikke fått formidlet dette ut 
i organisasjonen. Dette tar tid, og det er med i planene til både SLN og Rusfri Oppvekst. 
 
Konkrete forslag til effektive forebyggingstiltak i samarbeid med lokale instanser: Dette er noe av det vi må 
arbeide videre med. 
 
Gjennomføring av konferanse: Konferansen ble gjennomført som planlagt med 40 deltakere fra forskjellige 
steder i Norge og Sverige. I konferansen be det lagt inn besøk på kulturinstitusjoner i Alta og Kautokeino med 
historiske og kulturelle foredrag om bosetting, samisk kultur, religiøse retninger, Altautbygging mm. Dette ble et 
fint bakteppe til foredrag om oppvekst og skole og utfordringer i forhold til rus. 
 
Økonomi: Spesielt konferansen ble dyrere enn vi hadde budsjettert med, mens vi brukte mindre på planlegging 
enn vi hadde lagt opp til. Egen økonomisk innsats var satt til 50000 og skulle dekke utgifter som sto igjen til 
slutt. Vi fikk imidlertid såpass mye inn i konferanseavgift at vår egen andel kunne reduseres til tross for økte 
utgifter.

Økt kunnskap om spesielle utfordringene i nordområdene (bl.a. kultur, spredt bosetting, språk, historie)  
Konkrete forslag til effektive forebyggingstiltak i samarbeid med lokale instanser 
Gjennomføring av konferanse 
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Vad kunde inte genomföras? 
      

 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 
      

 
Vilka är de negativa erfarenheterna? 
      

 

Övrig information 
      

 

Forberedelsene og konferansen ga mange ideer til videre arbeid i nord, og dette er noe vi vil ta med i planene for 
aktiviteter i regi av SLN og Rusfri Oppvekst. Det har vært interessant å arbeide og samarbeide om dette, og det 
hadde blitt vanskelig å få til så mye uten tilskuddet fra SAFF.

Vi fikk stort sett gjennomført det vi ønsket i forhold til prosjektsøknaden, men det har vært vanskelig å sette av tid 
og ressurser til oppfølging av kontakt.  
Vi er heller ikke i mål i forhold til forslag til effektive forebyggingstiltak, men det har vi sett er et tema som vi må 
bruke mer tid på i samarbeid med lokale instanser i nord. Vi har imidlertid fått et godt bilde av hvilke utfordringer 
som finnes og dette kan vi arbeide videre med.

De positive erfaringene er godt samarbeid mellom organisasjonene SLN og Rusfri Oppvekst, interessante 
kulturopplevelser, ny kunnskap å ta med videre, et mer positivt bilde av en landsdel som vi har hatt for lite 
kontakt med, nye kontakter for videre arbeid

Ingen spesielt negative erfaringer, men det koster mye å ha fysiske planleggingsmøter, så det ble litt mye 
planlegging på e-post og telefon. Vi har også sett at tidspunkt for konferansen ble vanskelig i forhold til  
foredragsholdere fra forskningsmiljø. 
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand 

 

 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

      

 

 

Inkomster 

      Utfall 
Budget 

enl. projektansökan 

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden   

Bidrag från andra 

(förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c) 
  

Egen ekonomisk insats   

Annan finansiering   

Inkomster totalt   

 

 

Utgifter 

Direkta projektkostnader 

Aktiviteter   

Material   

Personal   

Övrigt   

 

Administration   

Utgifter totalt   

 

Resultat + / –    

 

0

01.01.2014 - 31.12.2014

100000

10000

45000

5000

5000

165000
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Redovisningen upprättad 

Ort och datum       

 

Projektansvarig 

Namnteckning  

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress      

Postadress och land      

Telefon och fax inklusive landskod       

E-mail      

 

Firmatecknare 

Namnteckning 

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress       

Postadress och land       

Telefon och fax inklusive landskod  

E-mail       

 
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

      

 
För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande       

 


