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BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN – SØKNAD  OM  
STØTTE FOR 2014 
 
Bakgrunn 
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i 
større bysamfunn. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til å bedre 
oppvekst- og levekår i større bysamfunn gjennom å etablere og utvikle åpne møteplasser for 
målgruppen. Ordningen retter seg mot utsatte barne- og ungdomsgrupper og miljø i alderen 10-20 
år. 
 
Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som 
fremmer integrering er høyt prioritert. Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og 
frivillig sektor. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. 
 
Formål 
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene (jfr. punkt a-e) for 
barn og ungdom i 23 byer og 8 utvalgte bydeler i Oslo. Dette gjøres gjennom at bykommunene 
inviteres til å søke om tilskudd til tiltak som: 

a) bidrar til deltakelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad 
benytter seg av de eksisterende kultur- og fritidstilbud. 

b) bidrar til kvalifisering og inkludering av ungdom blant annet gjennom etablering av 
alternative mestringsarenaer. 

c) bidrar til sosial inkludering og forebygger uønsket sosial atferd, som bl.a. vold, mobbing, 
kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept. 

d) fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter. 
e) fremmer deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

 
Hva kan det søkes midler om?  

a) Tilskudd til tiltak/ prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende 
møteplasser overfor målgruppen. 

b) Tilskudd til samarbeidstiltak mellom kommunale etater og frivillige organisasjoner. 
c) Tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser 

for barn og ungdom. Søknader om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen. 
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d) Det kan ikke søkes om mindre enn kr 400 000 pr tilskuddsår og ikke søkes om mer enn 800  
000 pr tilskuddsår. 

 
Bevilgningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til bykommunens eksisterende barne- og 
ungdomsarbeid. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere eksisterende kommunale 
tilbud eller stillinger. Bevilgningen kan ikke benyttes til klientrettede tiltak og tiltak av 
behandlende karakter. Bevilgningen skal ikke benyttes til tiltak/prosjekter som inngår i 
skolefritidsordningen eller som kun har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. 
 
Vurdering: 
Bydelen har mottatt 1 søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak. 
 
Er det plass for meg? 
Dette er et kultur/ kunstprosjekt for ungdom med nedsatt funksjonsevne. 
Målsettingen er å skape en møteplass for barn og unge i alderen 13-20 år med 
funksjonsnedsettelser der de kan utvikle ferdigheter, mestringsfølelse og sosiale relasjoner 
gjennom deltagelse i kunst aktiviteter som dans, drama, tekstutvikling. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Innkommet søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak prioriteres oversendt Bufdir. 
 
 
Vedlegg: Søknad 
 


