
I 2017 har ungdommene i Alstahaug fått tilbud om diverse workshops, gratis båtførerkurs, 

slalomturer til Hemavan, paintball 16. mai og aktiviteter i sommerferien (HALD-samarbeid) 

og høstferien. (Samarbeid med Fyret og biblioteket) I tillegg har det vært oppstart av ChillOut 

i Kulturbadet hvor det i ungdomsgrupper har blitt jobbet med diverse aktiviteter og Åpent Hus 

i Stamneshallen. Under ChillOut ble det opprettet blant annet enn LAN-gruppe og et UKM-

crew. UKM-crewet består av ungdom fra HALD-kommunene. Alt dette i regi av 

Ungdomstjenesten. Dette er veldig bra og Ungdomsrådet mener vi nå er på god veg mot et 

godt og variert fritidstilbud for ungdom i kommunen. 

 

Av disse vil vi gå litt nærmere inn på Åpent Hus. 

Dette er et tilbud som har vist seg å være veldig populært. Slik det er nå er tilbudet fra 19-22 

på fredager. Åpent Hus har nå eksistert i 3 måneder og det har vært over 60 ungdommer til 

stede flere kvelder. 

Dette er et lavterskeltilbud som favner all ungdom i kommunen da det er åpent for alle. 

Vi ser at det også er en veldig god arena for integrering da mange av de mindreårige 

flyktningene også benytter seg regelmessig av dette tilbudet. 

Her får ungdommene selv ansvarsområder som kiosksalg og matlaging, musikk og teknisk 

arbeid i diskoteket, samt planlegging av arrangementer som f. eks Halloween party. Man kan 

også spille biljard, bordtennis og playstation, man kan spille musikk, spille spill, gjøre 

forskjellige kreative aktiviteter og henge med venner. I tillegg er det Åpen Hall fra 20-22, noe 

som er særlig populært. Her møtes ungdom på tvers av alder, kultur og erfaring og spiller 

volleyball, innebandy, basket, fotball og annet. 

Ungdomsrådet mener det er et tydelig behov for tilbud som dette når vi ser på antall 

besøkende disse kveldene. Dette er noe ungdommene trenger! Et sted hvor alle kan føle 

tilhørighet, et sted hvor de blir sett og hørt, et sted hvor det legges vekt på 

ungdomsmedvirkning og hvor de kan få utfolde seg på forskjellige områder. En avslappet og 

uformell arena hvor man kan være seg selv. 

Derfor mener vi også at det ville være positivt å utvide dette tilbudet. Ved å utvide vil det 

åpne seg enda flere muligheter. Man kan kanskje favne enda flere ungdom ved å ha 

aldersdeling og tilby både junior- og «senior»kvelder. Det vil åpne opp for ungdom som bor 

lenger ute i distriktet, som Søvik og Tjøtta, de som nå ikke har mulighet til å delta siden det er 

vanskelig å komme seg hjem så sent på fredager. Et utvidet halltilbud ville også være 

fordelaktig da vi ser at veldig mange benytter seg av dette tilbudet og ønsker en slik uformell 

aktivitetsarena. I folkehelseperspektiv er det jo kjempepositivt at ungdommene er aktive. 

For å kunne videreutvikle tilbudene er det avgjørende å opprettholde den ungdomstjenesten vi 

har i dag, uten ytterligere kutt. 

På vegne av ungdommene i Alstahaug takker vi for de mulighetene og tilbudene vi allerede 

har fått og ønsker kommunestyret lykke til med budsjettarbeidet. 


