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Bakgrunn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) forvalter tilskuddsordningen for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier og lyser årlig ut tilskuddsmidler.
Ordningen skal bidra til at alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha
mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de
berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og
ungdom. Det skal også være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få
delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og
sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å
delta. Tilbudet skal så langt det er mulig har lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene
bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer
BUFDIR kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:
 Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
 Geografisk spredning ved fordeling av midlene
 Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Kommunen er direktoratets samarbeidspartner skal foreta en politisk og administrativ vurdering og
prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. Denne prioriteringen skal
igjen sendes Bufdir innen 1. februar 2019.
Prioriteringen bør ifølge Bufdir gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i
kommunen og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at tiltakene
som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i kommunens
planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering,
planlegging og gjennomføring av tiltaket der det er naturlig.

Trysil kommune har fått oversendt 4 søknader:
1. Aktiv på klubben
Søker er Trysil kommune v/ungdomsklubben
Målgruppen er ungdommer fra 13-19 år i hele kommune. Tiltaket ønsker først og fremst å nå de
ungdommene som ikke deltar på andre aktiviteter og som blant annet på grunn av lavinntekt i
familien ellers ikke ville kunne få deltatt på de aktiviteter som tilbys.
Målsettingen er at målgruppen skal få mulighet til å prøve ulike aktiviteter og få gode
fritidsopplevelser sammen med andre ungdommer.

Tiltaket går ut på at ungdom tilbys månedlige ulike gratis aktiviteter gjennom ungdomsklubben.
Aktivitetene som normalt er kostnadskrevende for den enkelte ungdom å være med på.
Eksempel på aktiviteter som nevnes er bading inkl. surfing på Radisson, kampsport, yoga,
paintball, rafting, klatrepark, VR-briller, leirdueskyting, hundekjøring, kino og bilcross. Tilbudet gis
til alle ungdommene men de voksne på klubben vil ha ansvar for å prioritere ungdommene i
målgruppen dersom det blir for mange deltakere på de ulike aktivitetene. Tiltaket blir ikke
stigmatiserende men oppleves som en del av et utvidet klubbtilbud.
Rekruttering av deltakere vil hovedsakelig skje på ungdomsklubben som i dag når mange
ungdommer, her er de voksne også tett på og har god mulighet til å rekruttere deltakere. Det skal
videre samarbeides med mange aktører som det kjøpes tjenester fra, i tillegg til helsestasjon,
skole, frivillighetssentral, byggende team og informasjon vil gå ut til foreldregruppene på
ungdomsskolen.
Tiltaket er drøftet med ungdommene som utgjør klubbstyre på ungdomsklubben. Styret er
positive til søknaden/tiltaket og har vært med på å foreslå aktiviteter som kan være en del av
tiltaket.
Det søkes om kr 130 000

2. Kjør for livet i Trysil
Søker er Kjør for livet AS, en nasjonal organisasjon som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og fattigdom.
Målgruppen er ungdom i alderen 13-19 år med spesielt fokus på de barn og unge som ikke kan
ha nytte av det allerede eksisterende tilbudet som finnes i kommunen der de bor, eller for
ungdom som står i fare for å havne i utenforskap. Målet er å fylle et behov på et område hvor det
ikke eksisterer andre tilbud som fenger denne målgruppen blant ungdom
- Barn og unge som trenger en positiv forsterker
- Barn og unge i lavinntektsfamilier
- Barn og unge som er i faresonen for å droppe ut av skolen eller som allerede har droppet ut
- Barn og unge som står i fare for radikalisering
- Barn og unge med samspillsvansker, sosio-emosjonelle problemer
- Ungdommer på vei til, eller som allerede har debutert som kriminelle
- Ungdommer som er i ferd med å få, eller som allerede har fått, befatning med rus og
narkotika
Kjør for livet ønsker å gi ungdom i utenforskap et tilpasset aktivitets- og fritidstilbud og som har
som hovedmål å gi deltakerne et tilbud de skal glede seg til.
Tilbudet etableres i samarbeid med den lokale kommunen og drives 1 kveld pr uke, hele året
gjennom, ferier inkludert.
Tilbudet er en fritidsklubb med fokus på mestring, inkludering, trivsel og trygghet (MITT). En klubb
består av 5-7 deltakerplasser som har 4 inntak i året hvor det kan rulleres på plassene – vil da
totalt kunne gi tilbud til opp mot 28 ungdommer. Ungdommene samles en kveld pr uke på et fast
klubbhus. Her brukes teamarbeid, samhold og fellesskapsfølelsen som utgangspunkt for
inkludering, læring og mestring. Deltakerne får prøve mange ulike aktiviteter og alle finner sin
«drive»/passion for noe. Kjør for livet handler ikke om «kjøring» men å drive med noe interessant
sammen med andre- og sammen med et team du utvikler deg i. Aktivitet betyr allsidighet og eks
kan være fjellklatring, klatrepark, skating, bmx-sykling, bilcross, trial, speedway, offroadsykling,
hest, ulik sjøsport osv. Klubben har to faste voksne teamledere. I tillegg til aktivitet vil det også
være teamprat innenfor de fire hovedtemaene trafikksikkerhet, livsstil, teambygging og sosial
kompetanse.
Det arbeides tett mot foresatte, skoler og andre relevante støttetilbud og med bakgrunn i dette
utarbeides det en tiltaksplan for de ungdommene som trenger det.

Ungdommene skal rekrutteres til tiltaket gjennom aktuelle kommunale tjenester som eks skole,
helsesøster, politiråd, barnevern, NAV. Det etableres et lokalt inntaksteam. Søker vil samarbeide
med kommunen, lokale motorklubber i Hedmark og med andre Kjør for livet-klubber i Hedmark.
Det vil også rekrutteres lokale veiledere og teamsjef.
Det søkes om kr 350 000
3. MedNatur Trysil
Søker er MEDNATUR AS, en organisasjon som har som mål å inkludere, hjelpe og engasjere
ungdom og bidra til å forebygge utenforskap, fattigdom og psykiske lidelser. Dette skjer gjennom
tilpassede aktiviteter, veiledning og opphold i naturen.
Målgruppen er ungdom i alderen 13-19 år og 20-25 år.
- Ungdom i lavinntektsfamilier
- Ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen eller har droppet ut
- Ungdom med relasjonsvansker og emosjonelle problemer
- Ungdom som opplever ensomhet og utenforskap
- Ungdom som er på vei inn i, eller som har debutert i miljøer med rus og kriminalitet
- Ungdom som pga familie eller psykiske problemer har/eller står i fare for å isolere seg
- Ungdom som responderer dårlig på eksisterende tilbud/tiltak
Naturteam er et tilpasset aktivitetstilbud med naturen som arena. Ungdommene vil sammen med
erfarne og trygge voksne regelmessig tilbringe tid i naturen gjennom hele året. Tilbudet samler
ungdommene i kommunen en helg pr mnd ute i naturen hele året. I tillegg blir ungdommene fulgt
opp ukentlig av tiltakets teamledere og veiledere, både individuelt og i grupper.
Det arbeides tett mot foresatte, skoler og andre relevante støttetilbud og med bakgrunn i dette
utarbeides det en tiltaksplan for de ungdommene som trenger det.
Deltakere til tiltaket tenkes rekruttert gjennom aktuelle tjenester i Trysil kommune som eks skole,
helsesøster, politi, barnevern, NAV, andre. Det skal etableres et inntaksteam som har ansvar for
rekrutteringen av ungdommene.
Hvert ungdomsteam skal bestå av 5-7 deltakerplasser. Inntaksteamet kan ved behov rullere på
deltakerne etter 3 mnd men dette skal eventuelt gjøres etter en nøye evaluering og vurdering av
ungdommenes behov. Dette betyr at opptil 28 deltakere kan benytte seg av tilbudet pr år.
Søker vil samarbeide med kommunen og har et nasjonalt samarbeid med Kjør for livet omkring
administrasjon, system og loggføring og benytter samme måleverktøy for rapportering og
dokumentasjon
Det søkes om kr 300 000

4. Reise for minoritetsspråklige ungdommer ved Trysil ungdomsskole
Søker er Trysil kommune v/Trysil ungdomsskole
Målgruppen er ungdommer i alderen 13- 19 år som er enslig mindreårige og som tar
grunnskoleeksamen ved ungdomsskolen i Trysil.
Det er tradisjon for at avgangselever ved ungdomsskolen sparer penger gjennom
ungdomsskolen som de igjen bruker til utenlandstur det siste skoleåret. Elevene i den aktuelle
gruppen har ikke samme mulighet, flere av disse kan ikke reise utenlands på grunn av sin
situasjon og de har heller ikke foresatte som har kunnet bidra på inntektsbringende tiltak og
organisere sparing til en evt tur.
Tiltaket går ut på å gi gruppen med enslige mindreårige mulighet til å reise en tur til Bergen, se
mer av Norge og oppleve en annen natur enn innlandet. Flere læringsarenaer skal besøkes eks
vitensentret, akvariet, og bryggen i Bergen.

Det er snakk om ungdommer fra forskjellige bakgrunner og land som reiser sammen. De blir
utfordret på å snakke norsk og engelsk sammen og de får se og oppleve andre sider av Norge.
Det er ikke behov for noen rekruttering da gruppen allerede er satt i form av en skoleklasse. De
er motiverte for tiltaket og håper på å få reise på tur.
Samarbeidspartnere for tiltaket er kontaktlærer og bolig for enslige mindreårige.
Det søkes om kr 30 000

Vurdering
Byggende team for barne- og ungdomsarbeid i Trysil kommune har vurdert søknadene og mener at alle
søknadene med unntak av Trysil kommune v/ungdomskolen har tiltak som kvalifiserer til støtte.
Kommunen må gjøre en prioritering blant søknadene og denne bør i følge Bufdir gjøres på grunnlag av
konkrete målsettinger i barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og på bakgrunn av lokale
levekårsutfordringer.
I Trysil er andelen av personer med lav inntekt høyere enn i landet for øvrig og det er mange barn og
unge som lever i hjem med lav inntekt.
Kommunes oppvekstmodell Onga i Trysil fokuserer på viktighet av at barn og unge skal få oppleve å
leke og skape, de skal oppleve mestring på ulike arenaer og de skal ha opplevd å være en del av et
positivt fellesskap. Tilskuddsordningens målsetting er at barn og ungdom og deres familier som er berørt
av fattigdom skal kunne få mulighet til å delta på kultur, fritids og ferie aktiviteter. Tiltak med støtte fra
tilskuddsordningen kan slik sett bidra til å nå målsettinger i kommunens oppvekstmodell.
Søknad fra Trysil kommune og ungdomsklubben – Aktiv på klubben
Tiltaket vurderes å treffe målgruppen og målsetting med ordningen. Her får ungdommer nettopp
mulighet til å delta på mange ulike fritidsaktiviteter helt gratis. At tiltaket legges til et tilbud som i dag
allerede fungerer bra og som brukes av mange ungdommer kan bidra til å nå flere. Det har tidligere vist
seg vanskelig å rekruttere barn/unge til tiltak som skal redusere fattigdom da det har lett for å bli
stigmatiserende. Her går tilbudet til alle ungdommer, og ungdommene berørt av fattigdom vil således
ikke føle seg annerledes, men som en del av et fellesskap med andre ungdommer. Det blir viktig at
tiltaket gjøres kjent slik at alle som kjenner til aktuelle ungdommer i målgruppen kan bidra til at tiltaket
når nettopp dem. Tiltaket bidrar til at målsettinger i oppvekstmodellen nås.
Søknad fra Kjør for livet AS – Kjør for livet Trysil
Tiltaket vurderes å treffe målgruppen og målsetting med ordningen. Det vurderes imidlertid at tiltaket i
stor grad har fokus på andre utfordringer for målgruppen enn å motvirke og dempe konsekvenser av
fattigdom.
Tiltaket bidrar til at målsettinger i oppvekstmodellen nås.
Kjør for livet har tidligere hatt klubb i Trysil som ikke ble videreført da det ble for kostnadskrevende.
Kommunen har i ettertid etablert en egen mekkeklubb som drives med hjelp av NMK Trysil. Søker
framholder at en ny kjør for livet klubb denne gang ikke må være en motorklubb, men kan inneholde
andre aktiviteter som vist til i søknaden.
Byggende team vurderer at dette er et kostnadskrevende tiltak for relativt få deltakere.
Søknad fra MEDNATUR AS – MedNatur Trysil
Tiltaket vurderes å treffe målgruppen og målsetting med ordningen. Det vurderes imidlertid at tiltaket i
stor grad har fokus på andre utfordringer for målgruppen enn å motvirke og dempe konsekvenser av
fattigdom.
Tiltaket bidrar til at målsettinger i oppvekstmodellen nås. Her vil ungdom få en mulighet til å oppleve
aktiviteter i naturen og mestre både aktiviteter og et felleskap.
Tiltaket legger opp til en aktivitet for en relativt liten gruppe ungdommer. Tilbudet kan gis til flere om
noen deltakere slutter.
Byggende team vurderer at dette er et kostnadskrevende tiltak for relativt få deltakere.

Søknad fra Trysil kommune og Trysil ungdomsskole – Reise for minoritetsspråklige ungdommer
ved Trysil ungdomsskole
Tiltaket vurderes ikke å komme inn under ordningen da reiser i regi av skole må dekkes av kommunen
med utgangspunkt i gratisprinsippet i den norske skolen.

Byggende team ønsker å prioritere Trysil kommunes søknad fra ungdomsklubben, Aktiv på klubben,
først da dette tiltaket vurderes å treffe målgruppen og målsettingen med ordningen best. Teamet har
også tro på at dette er et gjennomførbart tiltak med hensyn til økonomi og at det vil nå en større gruppe
ungdommer. Tiltakene til MedNatur AS og Kjør for livet AS er gode tiltak og som har målgrupper utover
ungdom berørt av fattigdom. Tiltakene vil i stor grad kunne bidra til å lage gode opplegg for en gruppe
ungdommer som trenger en tettere oppfølging. Tiltakene er midlertidig veldig kostnadskrevende.
Byggende team vil prioritere MedNatur AS før Kjør for livet. Dette da det er et litt annerledes tiltak som
kommunen ikke har fra før.
Ungdomsrådet vil behandle saken og få mulighet til å uttale seg i møte 22. januar 2019.
Trysil kommune står bak to av søknadene og koordinator for byggende team er faglig ansvarlig for
ungdomsklubben som står bak den ene av disse. Byggende team mener at de til tross for dette har
forsøkt å gjøre en objektiv vurdering av søknadene og har ut fra dette gjort forslaget til prioritering.

Konklusjon
Trysil kommune videresender søknader til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier 2019 med følgende prioritering:
1. Søknad fra Trysil kommune og ungdomsklubben – Aktiv på klubben
2. Søknad fra MEDNATUR AS – MedNatur Trysil
3. Søknad fra Kjør for livet AS – Kjør for livet Trysil

