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SAK TIL OMK:PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE TIL BARNE- 
OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 
 
Barne- og likestillings, og inkluderingsdepartementet (BLD) forvalter tilskuddsordningen Barne- og 
ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst- og 
levekår i større bysamfunn. Bevilgningen har barn og unge, og særlig ungdom i alderen 12 til 25 år, 
som målgruppe, og benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og unge med spesielle 
behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Ordningen har en særlig innsats rettet mot 
tiltak som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdom. Barn og unge med 
innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid og innsats som fremmer integrering 
er høyt prioritert. Barn og unges deltakelse og innflytelse i planlegging og gjennomføring bør 
prioriteres der det er naturlig.  
 
Tilskuddsordningen krever at politisk prioritering følger søknadene. Søknader med prioritert 
rekkefølge sendes til BLD for videre behandling. BLD tildelere midler til de to støtteordningene. 
Midlene til spesialsatsing (ungdomstiltak) tildeles som ramme der bydelen selv fordeler midler. Midler 
til tiltak mot fattigdom tildeles direkte fra BLD til de enkelte prosjektene.  
 
Formålet  
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det legges 
vekt på:  
 

a) å bidra til sosial inkludering og forebygge uønsket sosial atferd som bl.a. vold, mobbing, 
kriminalitet og rus, å motvirke fordommer, diskriminering og å fremme gjensidig aksept  

 
b) medvirkning og deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende 

kultur- og fritidstilbud  
 
c) kvalifisering og inkludering bl.a. gjennom etablering av alternative mestringsarenaer  
 
d) arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer  
 
e) likeverd og like muligheter for jenter og gutter  
 
f) deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  

 
Hva kan det søkes om?  
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Spesialsatsing (ungdomstiltak) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger:  
Det kan søkes midler til følgende:  
 

• Tiltak/prosjekt som utvikler arbeidsformer og -metoder overfor målgruppen.  
 
• Tilskudd til drift av tiltak rettet mot målgruppen.  
 
• Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen.  

 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier:  

• Tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter rettet mot barn, unge og familier berørt av 
fattigdomsproblemer  

 
• Tilskudd til tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull 

utdanning  
 
• Tilskudd til mer langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og 

unge som berøres av fattigdomsproblemer. Tiltakene skal ta sikte på å utvikle arbeidsformer og 
metoder som bidrar til åpne og inkluderende sosiale arenaer for målgruppen.  

 
Det generelle barne- og ungdomsarbeidet er en del av kommunens eget ansvar, og kan ikke få støtte 
gjennom denne ordningen. Bevilgningen skal ikke erstatte eksisterende kommunale tilbud eller 
stillinger. Midlene skal ikke benyttes til tiltak/prosjekter som er knyttet til skolefritidsordningen eller 
har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.  
I forslaget til prioritering er det lagt vekt på i hvor stor grad prosjektene innfrir kriteriene for tilskudd, 
bydelens prioriteringer i strategisk plan, samt nedslagsfeltet for prosjektene med hensyn til målgrupper 
og antall deltakere. Det er også forsøkt å finne balanse mellom videreføring av allerede igangsatte 
prosjekter og nye prosjekter. Videre er det slik at de prosjektene som det er søkt videreføring for er 
prosjekter som p.t. er et viktig og sentralt supplement til de ordinære tilbudene. Dersom det foretas 
store endringer i prioriteringene vil det derfor kunne ramme viktige igangsatte prosjekter.  
 
Vurdering:  
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og deres familier:  
Bydelen opplever at antall barn og unge som vokser opp i familier med fattigdomsproblematikk er 
stadig økende og hjelpebehovet er stort. Tjenesten tar sikte på tidlig intervensjon og rask iverksettelse 
av tiltak. Hensikten er å forebygge rus, kriminalitet og annen atferdsproblematikk, å fremme en positiv 
utvikling gjennom mestringsopplevelser og relasjonsbygging, samt å forhindre og avkorte 
institusjonsplasseringer av barn og unge. Dette forutsetter iverksettelse og utvikling av tiltak og 
aktivitetstilbud utover det som ligger til de ordinære fritidstilbudene i bydelen. Målgruppen for 
opprettelsen av de ulike tiltakene er barn og ungdom som vokser opp i familier med begrensede 
økonomiske midler. Det er også et mål å få flere barn og unge som ikke benytter seg av det ordinært 
fritidstilbudet i dag til å komme i aktivitet, og videreutvikle samarbeid på tvers av tjenester i bydelen.  
 
Bydelen prioriterer i særlig grad å videreføre prosjektet ferie- og fritidstilbud i form av 
sommeraktiviteter. Dette viser seg å dekke et stort behov hos et stort antall barn og unge som lever 
med fattigdomsproblematikk og ellers har liten mulighet til å delta i tilsvarende aktiviteter. Her har det 
vært et høyt aktivitetsnivå med stor grad av måloppnåelse, og nye grupper av barn er kommet til.  
Prosjektet Oppsøkende helsesøster er nå godt i gang og den oppsøkende helsearbeideren har utviklet 
tett samarbeid med bydelens oppsøkende tjenester i tillegg til fritidstilbudene og helsetjenestene. Vi 
mener prosjektet bør videreføres for å fortsette dette arbeidet og holde fokuset på helse oppe.  
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Prosjektet ”Skape egen framtid” retter seg mot en utsatt gruppe ungdom med målrettede tiltak for å 
hindre at ungdom faller ut av utdannings- og arbeidssituasjoner. Det er også unikt da det er basert på et 
utstrakt tverrfaglig samarbeid, og bør videreføres for å utvikle disse metodene og samarbeidet videre.  
Ungdomsjobben startet i 2010, det har samarbeid med blant annet Helsetjenesten, NAV, Friomsorgen, 
VOKT og bør videreføres fordi det gir god arbeidsstrening til utsatte ungdommer. Dette er et godt 
supplement til tilbudet ved Sinsen Kulturhus. Inkluderingsdans er et spennende nytt prosjekt, som er 
rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette er en målgruppe som har behov for et 
bredere tilbud enn de får i dag, og prosjektet kan bidra til at disse vil bruke ordinært fritidstilbud i 
bydelen senere.  
 
Bydelen ønsker å videreføre Ut på tur, som er et samarbeid mellom Dragen Juniorklubb og Sinsen 
Kulturhus. Dette prosjektet bidrar til at også barn og unge i familier med fattigdomsproblematikk får 
anledning til å delta i aktiviteter som forutsetter ressurser i form av utstyr, økonomi eller ressurssterke 
og aktive voksne. Barna får også lært seg ferdigheter i ulike fritidsaktiviteter knyttet til ulike årstider.  
 
Helgetur er et nytt prosjekt i tilknytning til Sinsen kulturhus. Tiltaket supplerer ”Ut på tur” ved å tilby 
barn og unge fra fattige familier et tilbud også i helgene og utenfor Oslo. Videre prioriteres 
videreføring av ”Etter skoletid”, et helse- og miljøprosjekt ved Sinsen ungdoms- og kulturhus med 
fokus på å forebygge marginalisering og styrke barn og unges evne til å foreta gode valg og nå gitte 
mål gjennom økt kunnskap, bevisstgjøring og meningsdannelse. Sommerjobben er et nytt prosjekt som 
vil gi ungdommer i risikosoner meningsfylt og kvalifiserende aktivitet i sommer. X-Ray’s satsing på 
Jentedag bør videreføres for å fortsette arbeidet med å fange opp flere jenter som har behov for et 
fritidstilbud. 
  
Spesialsatsing (ungdomstiltak):  
mEATing Point er et nytt prosjekt ved X-Ray. Dette vil skape en viktig inkluderingsarena som også 
har fokus på foreldresamarbeid. Bydelen ønsker å prioritere dette da det kan fange opp mange unge 
som så vil benytte seg av eksisterende fritidstilbud og gjøre foreldre tryggere på hva barna gjør i 
fritiden. 
 
Jentehuset er en ny viktig satsing i tett samarbeid med skoler og andre aktører. Målrettede 
jenteaktiviteter av denne karakter vil bidra til styrke utsatte jenters selvtillit og mestring av eget liv. En 
slik satsing vil ha stor forebyggende effekt for de som deltar.  
 
Dancing Youth sitt nye prosjekt Utvikling, profesjonalisering og oppfølgingsarbeid for barn og unge 
innebærer samarbeid både lokalt og internasjonalt, og vil stimulere unge til meningsfylte prosjekt og 
som senere kan gi kvalifiseringsmuligheter til arbeid og utdanning både nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Grüner Fotball Ils prosjekt Etablere aktivitetsrom for barn og ungdom er et prosjekt bydelen ønsker å 
prioritere, da det kan gi et viktig supplement til fritidstilbud i bydelen. 
 
Supertorsdag i regi av Oslo 1 Baptistmenighets lokallag gis lav prioritet da tiltaket i stor grad er rettet 
mot menighetens eksisterende medlemmer. Tiltaket er allerede etablert som en del av menighetens 
tilbud. 
 
OMODs prosjekt Global Music Studio har mottatt støtte i tre år, og da det står i retningslinjene fra 
Barne- , likestillings, og inkluderingsdepartementet at støtteperioden er inntil tre år kan ikke bydelen 
prioritere dette prosjektet i 2011.  
 
Grüner Fotball ILs prosjekt Lønne aktivitetsleder ligger utenfor tilskuddordningen slik bydelen ser det. 
Etter å ha konferert med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er dette prosjektet derfor 
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ikke prioritert. Det er spesifisert i retningslinjene til departementet at bevilgning ikke skal benyttes til 
tiltak/prosjekter som kun har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting, og departementet 
vil kreve pengene tilbake dersom de bevilges.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:   
Innkomne søknader til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 prioriteres i følgende 
rekkefølge:  
Spesialsatsing (ungdomstiltak):  
 

1. X-Ray ungdomskulturhus – mEATing Point (nytt tiltak)  
 
2. Biblioteket som mestringsarena for ungdom (nytt tiltak) 
 
3. Jentehuset (videreføring)  

 
4. Dancing Youth/Cre-8 - Utvikling, profesjonalisering og oppfølgingsarbeid for barn og unge 

(nytt tiltak)  
 
5. Grüner Fotball IL – Etablere aktivitetsrom for barn og ungdom (nytt tiltak)  
 
6. OMOD – Global Music Studio (GMS) (OBS! prosjektet har allerede fått støtte i tre år) 
 
7. Grüner Fotball IL – Lønne aktivitetsleder i Grüner Fotball IL (OBS! søknaden ligger utenfor 

tilskuddsordningens mål) 
 
  
 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier:  
 

1. Bydelens barne- og ungdomstiltak – Ferie- og fritidsaktiviteter i bydelen (videreføring)  
 
2. X-Ray/Sinsen kulturhus - Oppsøkende helsesøster (videreføring)  
 
3. Sosialsenteret (NAV) og Oppvekstavdelingen – ”Skape egen fremtid” (videreføring)  
 
4. Sinsen Kulturhus – Ungdomsjobben (videreføring)  
 
5. X-Ray Ungdomskulturhus – Inkluderingsdans (nytt tiltak) 
 
6. Sinsen Kulturhus/Dragen Juniorklubb – Ut på tur (videreføring)  
 
7. Sinsen Kulturhus – Etter skoletid, en helse- og miljøutfordring (videreføring)  
 
8. Sinsen Kulturhus – Helgetur (nytt tiltak)  
 
9. Gateteamet – Sommerjobben (nytt tiltak)  
 
10. X-Ray Ungdomskulturhus – Jentedag (videreføring)  
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