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BU-sak 160/2014 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT 
BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM STØTTE FOR 2015 

Informasjon om tilskuddsordningen 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom. Tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som 
målgruppe. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot 
kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. 
 
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og 
ungdom. Tilskuddsordningen skal 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 ha lave eller ingen kostnader.  
 
Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende 
fritidsmiljø gjennom å:  
 henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og 

fritidstilbud  
 fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter  
 fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept  
 fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn 
 henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske 

vansker 
 
Dette gjøres ved at landets kommuner, og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til tiltak 
som:  

a) bidrar til at barn og ungdom berørt at 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  
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Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2015:  

 Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.  
 Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. 
 Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.  
 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/ psykiske vansker. 
 
Kommunal forankring  
Kommunene og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ vurdering 
og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. Med dette 
menes at vurdering og prioritering enten gjøres i politisk utvalg/komite, eller gis en politisk og 
administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske og administrative nivå. Med øverste 
politiske nivå menes ordfører, leder for bydelsutvalg eller byråd, og med øverste administrative 
nivå menes rådmann, bydelsdirektør eller kommunaldirektør. 
 
Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i 
kommunen og bydelen, 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 og bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn 
og ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av arbeidet, 
der det er naturlig. 
 
Hvem kan søke? 
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal 
opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de 
respektive kommunene.  
 
Det gis ikke tilskudd til:  

a) Kommunenes og bydelenes eksisterende barne- og ungdomsarbeid. Det vil si at 
bevilgningen ikke skal gå til å finansiere eksisterende kommunale tilbud eller stillinger.  

b) Klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell 
karakter.  

c) Tiltak/prosjekter som inngår i skolefritidsordningen.  
d) Tiltak/prosjekter som primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.  
e) Kontantkasser hvor eneste målsetting er å betale utgifter til utstyr og kontigenter. Bufdir 

forutsetter at det ikke forekommer direkte utbetalinger til bruker. 
f) Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis. 

 
Generelle krav: 

a) Kommunene og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal gjøre ordningen offentlig kjent på sine 
nettsider og/eller i lokalpressen senest 2 uker før søknadsfristen til Bufdir. Dette er et krav 
da alle potensielle søkere i kommunen/bydelen, også private aktører og frivillige 
organisasjoner, skal ha like muligheter til å søke på tilskuddsordningen.  

b) Tiltakene skal beregne egenfinansiering og/eller egeninnsats. Hva som kan regnes som 
egenfinansiering og egeninnsats beskrives i veilederen til rundskrivet.  

c) Søker skal oppgi om tiltaket søker om eller mottar støtte fra andre statlige 
tilskuddsordninger.  
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Kontroll og oppfølging: 
Kommunen/bydelene skal sikre at tilskudd til tiltak de har vurdert og prioritert, benyttes i tråd 
med formålet for ordningen og i henhold til Bufdirs vedtak. Bufdir og Riksrevisjonen kan 
iverksette den kontroll de anser som nødvendig for å sikre at midlene benyttes etter 
forutsetningene, jf Bevilgningsreglementet §10 annet ledd og riksrevisjonsloven §12 tredje 
ledd. 
 
Saksfremstilling 
Bydelen gjorde i henhold til direktoratets retningslinjer tilskuddsordningen kjent på bydelens 
internettside den 17.10.2014. Søknadsfrist direkte til Bufdir ble satt til 21.11.2014. Bydelen 
fikk oversendt 10 søknader fra Bufdir 27.11.2014 og 2 søknader 02.12.2014 som først ble sendt 
til Oslo kommune sentralt.  
 
Følgende søknader er vurdert: 
 

1. Attraktive ferie-, fritids- og kulturaktiviteter for barn og unge. Det søkes om midler til 
tiltak hvor barn og unge får muligheter til å inkluderes, medvirke og delta i konstruktive 
aktiviteter i ferier og fritid. Søker er barne- og ungdomstiltak i Bydel Gamle Oslo, 
avdeling tiltak barn og unge. Det søkes om kr 1 500 000,-.  
 

2. Sosialisert inn i samfunn på lik linje som alle andre. Det søkes om midler til å utvikle en 
arena der alle kan delta uansett opprinnelsesland, kjønn, kultur og religion. Det vil være 
et spesielt fokus på jenter med minoritetsbakgrunn. Søker er Sterling for integrering og 
inkludering. Det søkes om kr 1 300 000,-.  

 
3. Gamle Oslo Hagecrew. Sommerjobbprosjekt for 24 ungdommer med tett oppfølging av 

2 mentorer. Arbeidsoppgavene skal være innenfor hagepleie og kommunikasjon. Det 
søkes om kr 869 440,-. 

 
4. Ungdommens Scenekunst og Film- og Fotoverksted UNG. Det søkes om midler til å gi 

et lavterskeltilbud til barn og ungdom i bydelen, som har interesse for scenekunst, film- 
og fotoproduksjoner, og opplever å bli inkludert og deltakende. Søker er barne- og 
ungdomstiltak i Bydel Gamle Oslo, avdeling tiltak barn og unge. Det søkes om kr 
850 000,-.  

 
5. Ungdomsverkstedet. Det søkes om midler til å sysselsette ungdommer ved at de deltar, 

medvirker og utvikler seg ved å utføre meningsfylte oppgaver sammen. Søker er 
forebyggende tjenester i Bydel Gamle Oslo, avdeling myndighet barn og unge. Det 
søkes om kr 800 000,-. 

 
6. Byverkstedet. Det søkes om midler til konstruktive aktiviteter som gir muligheter til 

praktiske ferdigheter. Barn og ungdom skal lære å anvende og/eller vedlikeholde 
maskiner og utstyr som inngår i et normalt treverksted og sykkelverksted. De skal også 
lære hvordan de kan reparere egne gjenstander og sykler eller lære å bygge nye sykler 
av sykkeldeler. Det søkes om kr 615 000,-. 

 
7. Barnas Røde Kors, Oslo. Det søkes om midler til utvikling av en møteplass for barn i 

barneskolealder i Oslo hvor aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv. De fleste 
aktivitetene skjer utendørs og det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser. Det 
søkes om kr 350 000,-. 
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8. MARTE Nettverksenter 

Det søkes om midler til å starte opp Barnas Røde Kors i Oslo, et fritids- og 
aktivitetstilbud for barn samt å videreutvikle tilbudet om dagaktiviteter for hele familien 
i skolens ferier. Søker er Oslo Røde Kors MARTE nettverkssenter. Det søkes om kr 
300 000,-.  
 

9. Drift av Øyvær. Det søkes om midler til barn og unge som har eller kan få interesse av 
et maritimt miljø. I praksis skal 10 ungdommer være mannskap på fartøyet Øyvær. De 
skal lære mestring gjennom øvelse og praksis i et miljø som for de fleste vil være 
ukjent. Det søkes om kr 265 000,-. 
 

10. Kom ut i vår hage. Det søkes om midler til å opprette og utvikle urbant landbruk for 
barn på Tøyen ved bruk av skolehage, frukthage, bigård i tilknytning til Tøyen skole. 
Det søkes om kr 100 000,-. 
 

11. Riverside Ungdomshus. Det søkes om midler til ulike aktiviteter og kompetansegivende 
kurs for målgruppen. Riverside møter mange ungdommer som har lite tilknytning til 
skole eller annen organisert aktivitet. Mange opplever press i forhold til materielle 
goder og opplevelser, slik at fristelsen til å skaffe raske penger kan være stor. Riverside 
ønsker å bidra til å veilede og støtte ungdommene i forhold til dette. Det søkes om kr 
900 000,-.  
 

12. Utvidelse av AKS tilbudet ved Vahl skole. Det søkes om midler til å gjøre 
aktivitetsskolen (skolefritidsordningen) mer attraktiv for elevene. Det søkes om kr 
40 000,-. 

 
 
 
Bydelsdirektørens vurdering: 

1. Tiltaket er en videreføring. Bydelen har i flere år gjennomført fritids- og aktivitetstilbud 
i skolenes ferier gjennom blant annet fattigdomsmidler. En stor andel barn og unge i 
bydelen har ikke anledning til å delta i kostbare fritids- og ferieaktiviteter. Dette tiltaket 
har bidradd til å inkludere disse barna. Bydelen opererer med ventelister til aktivitetene.  
Bydelsdirektøren vurderer at dette tiltaket er godt kjent i målgruppen og har en meget 
positiv effekt på fattigdomsproblematikken. Bydelsdirektøren vil derfor anbefale å gi 
denne søknaden første prioritet.    
 

2. Tiltaket er en videreføring. Sterling tar sikte på å rekruttere flere jenter med 
innvandrerbakgrunn inn i aktivitetene. Bydelsdirektøren anser tiltaket som positivt og 
anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 5. 
 

3. Tiltaket er en videreføring. Det har en relativ liten målgruppe (24 ungdommer). 
Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 6. 
 

4. Dette er en videreutvikling av tiltaket ”Film- og fotoverksted Ung”. Planen er å tilby 
barn og unge i målgruppen deltakelse i grupper som skal arbeide med scenekunst 
kombinert med film og foto. Dette vil kunne gi deltakerne både opplevelser og styrket 
kompetanse på området. Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritert nummer 
3. 
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5. Tiltaket er en videreføring. Det er svært attraktivt for ungdom med begrensede 

økonomiske ressurser og har en god effekt for de som får delta. Etterspørselen til å få 
delta er økende. Bydelsdirektøren ser det som svært viktig i forhold til bekjempelsen av 
fattigdomsproblematikken å kunne tilby ungdom meningsfylte oppgaver som i tillegg 
gir økonomisk utbytte. Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 4. 

 
6. Tiltaket er nytt. Det er positivt og oppfyller kriteriene. Bydelsdirektøren anbefaler at 

søknaden gis prioritet nummer 8.  
 

7. Tiltaket er nytt. Det er positivt og oppfyller kriteriene. Det er foreløpig ikke innledet 
noe samarbeid med bydelen. Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet 
nummer 9.  
 

8. Tiltaket er en videreføring. Det er positivt og oppfyller kriteriene. Bydelsdirektøren 
anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 7.  
 

9. Tiltaket er nytt. Det er positivt og oppfyller kriteriene. Tiltaket treffer imidlertid ganske 
få ungdommer. Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 10.  
 

10. Tiltaket er nytt. Søknaden oppfyller kriteriene. Målgruppen er først og fremst elever ved 
Tøyen skole. Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 11.  
 

11. Tiltaket er en videreføring. Riverside har nær kontakt med mange ungdommer med 
begrenset økonomiske ressurser. Ungdomshuset er et positivt tiltak i området og 
bydelsdirektøren anser det som viktig å bruke ressurser på denne målgruppen.  
Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden gis prioritet nummer 2.  
 

12. I retningslinjene står det at det ikke gis tilskudd til aktiviteter knyttet til 
skolefritidsordningen. Bydelsdirektøren anbefaler ikke søknaden. 

 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler at søknadene om støtte til tilskuddsordningen mot barnefattigdom 
prioriteres i følgende rekkefølge: 
 

1. Attraktive ferie-, fritids- og kulturaktiviteter for barn og unge 
2. Riverside ungdomshus 
3. Ungdommens Scenekunst & Film- og Fotoverksted Ung 
4. Ungdomsverkstedet 
5. Sosialisert inn i samfunn med lik linje som alle andre 
6. Gamle Oslo Hagecrew 
7. MARTE nettverkssenter 
8. Byverkstedet 
9. Kom ut i vår hage 
10. Drift av Øyvær 
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11. Barnas Røde Kors, Oslo  
12. Utvidelse av AKS tilbudet ved Vahl skole 

 
Bydel Gamle Oslo 
 
 
 
 
Lasse Østmark Kerstin Berglund 
bydelsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 12 søknader 
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