


Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tidligere:

▪ Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

▪ Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Åpent møteplass)

▪ Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom



Viktige dokumenter

▪ Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge

▪ Veileder til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge

▪ Finnes på Bufdir sine sider, søk:

Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/


Mål

▪ legge til rette for at alle barn og 
unge skal ha mulighet til 
mestring og samfunnsdeltakelse

▪ bidra til utvikling av åpne 
møteplasser

▪ deltakelse på ferie- og 
fritidsaktiviteter

▪ fullføring av utdanningsløp

Tilknytning
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Målgruppen

▪ Barn og unge fra 0 til og med 24 
år som står i fare for å havne i 
utenforskap

Unntak:

▪ 4.7 Los/ungdomslos

▪ 4.8 Åpne møteplasser



Knutepunktfunksjon

▪ Koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot 
målgruppen.

▪ Et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med 
inkludering av barn i målgruppen

▪ Skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til barn i målgruppen og 
over relevante tilbud fra kommune, frivillighet og andre aktører.



4 samlinger i 2022

Tilskuddsordning 2022:

▪ SAMLING 1: Informasjonsmøte 02.12

▪ SAMLING 2: Fagdag – utsettes til høsten

▪ SAMLING 3: Sommeraktivitetene - 11.05

▪ SAMLING 4: Evaluering – 31.08



Hva kan jeg søke om tilskudd til?

▪ §4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktiviteter

▪ §4.2 Jobbtilbud og veiledning

▪ §4.3 Utstyrssentral

▪ §4.4 Lokale fritidskasse

▪ §4.5 Kultur- og aktivitetskort

▪ §4.6 Aktivitetsguide

▪ §4.7 Los/ungdomslos - unntak

▪ §4.8 Åpen møteplass

▪ §4.9 Utprøving av arbeidsmodell

▪ §4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen - unntak

▪ §4.11 Annen lokal aktivitet - unntak

▪ §4.12 Sentralledd i frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner - unntak



Hvem kan søke?

▪ Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører

Unntak:

▪ «Loser/ungdomsloser»

▪ Prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som 
bidrar i arbeidet med målgruppen

Unntak fra krav om å knytte søknaden til Drammen kommune:

▪ 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
▪ 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen

▪ 4.12 Søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem 
kommuner



Endringer:

▪ Flerårig tilskudd og aktivitetstyper:
▪ Inntil 3 år
▪ Aktivitetstyper med egne kriterier & spørsmål (se forskrift & veileder)

▪ Sentrale søknader:
▪ Må ha aktivitet i minst 5 kommuner

▪ En søknad fra kommunen:
▪ Aktivitetstyper ( se forskrift & veileder)

▪ Kommunen skal kun rangere søknader fra andre aktører
▪ Kommunal forankring: administrativ ELLER politisk – ut til høring



Husk!

Egenfinansiering:

▪ Offentlige og private aktører: < 20% 

▪ Frivillige organisasjoner: < 5 %

▪ Laveste tildelingsbeløp: kr. 50 000



Vurderingskriterier, prioriteringer og fordeling 
av midler
Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

a. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene

b. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i 
kommunene,

c. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning

d. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene

e. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører 
i sivilsamfunnet



Kommunens rangering av søknadene

Vurderingskriterier og prioriteringer:

a. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning

b. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene

c. sørge for at midlene fordeles mellom aktører i sivilsamfunnet



Bufdir skal i behandlingen av de enkelte 
søknadene 
a. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse

b. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse

c. legge vekt på kommunens rangering



Bufdir skal i behandlingen av de enkelte 
søknadene (forts.)
▪ Spesielt sårbare grupper kan gis prioritet.

▪ Nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd, og 
søknader om tilskudd til prosjekter eller tilskuddsmottakere som har 
egne tilskuddsordninger eller finansiering over statsbudsjettet, kan 
prioriteres lavere.

▪ Bufdir kan ved oversøkning prioritere søknader om etablering av nye 
prosjekter.



Ressursgruppa – rangering av søknadene

• To representanter for Ungdomsrådet

• En representant fra barneverntjenesten: Mette Barth Andersen

• En representant fra UngKultur: Wenche Andreassen Moe

• To rådgivere fra Ny start: Kjersti Hellebø Lieberg og Marie Josée Boily
(referent)

• En rådgiver fra plan- og strategi: Glenny Jelstad

• Møte: 21.02 kl. 9 - 12



Spørsmål? Ta kontakt!
Marie Jo Boily 976 09 914
Kjersti Lieberg 907 84 578


