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Oppsøkande rapport 2020 

Hå kommune har ingen nedfelt plan om oppsøkande arbeid, men har i samarbeid med Klepp 

kommune arbeid oppsøkande i periodar dei tre siste åra. Hensikten med det oppsøkande 

arbeidet er å skaffe ei oversikt over kva som rører seg i ungdomsmiljøet, og avdekke 

symptom på problemutvikling i ungdomsmiljøet i Hå kommune. Me er oppmerksame på 

risikofaktorer som vanskelege heimeforhold, lite vaksentilsyn, skulk, tidleg debut med 

rusmiddel, ungdom som tilbringer mye av fritiden sin i det offentlige rom, kriminalitet, 

ukritisk bruk av sosiale media, mobbing, dårleg psykisk helse og sosial eksklusjon.   

 

Me etablerer kontakt, gjer råd og veiledning, informerer om og henviser til andre aktuelle 

hjelpeinstanser, samt tilbyr oppfylgjing ved behov. Målgruppa er utsatte enkeltungdommer 

og ungdomsgrupper i alderen 13 til 23 år. Vårt feltarbeid beveger seg i det offentlige rom; 

ute i gata, på kjøpesentre, på og utenfor ungdomsklubber, langs strendene, gapahuker og på 

andre uformelle arenaer i Hå. Me har for eksempel stoppa «lek» i jernbanesporet og på ulike 

tak til offentlege bygg. Dei ungdommane me møter ute, er oftest guttar i alderen 14-18, 

mens jentene oftest er i 14-17 års alderen. Me snakker med føresette, butikkinnehavere, 

tilsette i kjøpesentre og ungdom. Samtlege opplyser at det har vore rolegare i det offentlige 

rom våren 2020, truleg på grunn av Covid-19 pandemien. Ungdommane fortel at det er fleire 

«heime-aleine» -fester, og det vert meir snakka om bruk av narkotiske piller som MDMA, 

ecstacy og rivotril enn cannabis. Under samtalane våre med ungdommane, kom det fram at 

føresette i fleire tilfelle kjøper alkohol til dei, eller at føresette veit at dei skal drikke alkohol 

og godtek det. Me har fått positive tilbakemeldingar frå ungdom, føresette, butikkleiarar og 

tilsette ved klubbane i Hå, som er positive til at me er ute i ungdomsmiljøet.  

Me har fått styrka kunnskap om kva som rører seg i ungdomsmiljøet, og kva me bør fokusera 

meir på i tida framover. God oversikt og kjennskap til desse ungdommane er viktig, og det 

kan vera nyttig å innføra meir fleksible ordningar med natteravner og oppsøkande arbeid i 

periodar der me ser at store grupper ungdommar er ute. Hå kommune er ein langstrakt 

kystkommune, og me vurderer at det er vanskeleg å vera på rett plass til rett tid. Me har 

brukt mykje tid på å forflytta oss, både i bil og til fots. Forslag til tiltak vert fokus på føresette 

og unge, og deira haldning til rusmiddel, samt å prioritera ressursar til oppsøkande arbeid.  
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