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Or ganiser ingen

◉ Prosjekteier: Kommunaldirektør Indre Fosen kommune
◉ Styringsgruppe: KD IF, Helse og omsorg IF, Helse og 

omsorg Åfjord kommune, NAV- leder Ørland 
kommune, Helse og omsorg Osen kommune, 
regiondirektør Unicare Norge

◉ Arbeidsgruppe: Leder NAV IF, Rep OT- tjenesten Rissa 
VGS, tidligere prosjektleder, leder barnevern IF, leder 
næringsforum fosen, leder Unicare Helsefort, tidligere 
ordfører 3



H istor ien bak

◉ Hysnes Helsefort 20 10  (ARR)
◉ Unicare Helsefort 20 16
◉ Prosjektleder forstudie 10 % (20 19)
◉ Prosjektleder forprosjekt 10 0 % (20 22)
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Erfaring prosjektleder forstudie: 
Da ungdommenes utfordringer ikke sogner til kun en sektor gjør de sårbare for å bli 

kasteballer i systemet – dette får vi oppleve i dette prosjektet gjennom at helse peker på 
arbeid og arbeid peker på utdanning etc. 

Prosjektet handler om å sprenge siloene våre sektorer illustrerer for å samarbeid



Oppstar t for pr osjek t

◉ Formål: Få på plass vedtak om at man ønsker å 
etablere Hysnes Ung

◉ Prosjektleder ansatt feb/mars 20 22
◉ Søknad forlengelse juni 20 22
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V ik tige elementer

◉ Gå fra: prøve å få på plass kapital til få på plass 
vedtak

◉ Omstrukturering av mål
◉ Privat sektor
◉ Mulig med flere baller i lufta
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E tabler e gode ti ltak  ti l  unge vok sne i  utenfor sk ap



V åg U ng
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M odell V åg U ng

Livskvalitet

Familie

Identifisering
Involvering 
Forpliktelse

Inklusjon
Planlegging 
Forankring Gjennomføring Våg Ung 

Fase 1 
Kartlegging
Verdiarbeid
Målplan
Helse
Livsstil 
Involvering 
Nettverk 
Mestring 
Utprøving

Fase 2
Relevant trening
Læring 
Veivalg 
Oppfølging 
Utprøving
Planlegging 
Forpliktelser 
Lokal forankring
Overføring 

Fase 3
Arbeid / skole 
Oppfølging 
Ambulerende 
Samlingsbasert 
Evaluering 
Eget aktivt liv 



V ik tige endr inger

◉ Strategi: prøve å få på plass kapital til få på 
plass vedtak

◉ Omstrukturering av mål
◉ Privat sektor
◉ Mulig med flere baller i lufta
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U ng M estr ing
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M odell U ng M estr ing

Livskvalitet

Familie

Identifisering
Involvering 
Forpliktelse

Kartleggingssamtale 

Gjennomføring Ung Mestring

4- uker
Struktur
LØFT
Styrker
Arbeidslivet
Æ e god nok

Kommune



Or ganiser ing

◉ 4- ukers intensivt døgnbasert mestringskurs
◉ Samarbeid mellom Unicare Norge og 

Mestringshusene
◉ Eddi Eidsvåg fag og markedsansvarlig
◉ Et tiltak som tilbys til trønderske kommuner
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H vor  er  vi  idag

◉ Aktiv jobbing og positivitet rundt Våg Ung
◉ Markedsavklaringsturne rundt Ung Mestring
◉ Søkt forlengelse av innovasjonsprosjektet
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Messebygget

Unicare Helsefort (4 
bygg)

Gjestgiveriet 
(og Stiftelsen Hav)

Bryggerekka   (og 
hurtigbåtanløp)

Messebygget med tenkt tilbygg

Kommandanten og Gjestgiveriet Bryggerekka på Hysnes Hasselvika – et lite, men rikt lokalsamfunn
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