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Kommune Organisasjon Navn på tiltaket Tildeling 
restmidler 

Beskrivelse av tiltak 

Arendal 
kommune 

Arendal kommune Ferietilbud for 
familier berørt av 
fattigdom 

50000 Med tiltaket vil man bidra til 
at barn, ungdom og deres 
familier får ferieturer i 
vinterferien og 
sommerferien. 
Søker ønsker å arrangere to 
turer i vinterferien 2x4 dager, 
og to turer i sommerferien 
2x5 dager.  

Arendal 
kommune 

ARENDAL 
MISJONSKIRKE 

Arbeid blant barn 
og unge i 
Arendal 

50000 Målet med tiltaket er at barn 
og ungdom i alle aldre og 
livssituasjoner i Arendal kan 
få lov til å ta del i en gratis 
fritidsaktivitet der de blir 
sett, kan oppleve mestring og 
knytte vennskap på tvers av 
skoler, bakgrunn og alder. 

Asker kommune 
(fra 1.1.2020) 

Asker kommune 
(fra 1.1.2020) 

Kultur- og 
fritidstilbud for 
barn og ungdom 
i Asker 

200000 Ungkultur søker med dette 
hovedsakelig om 
personalressurser til å 
videreføre, videreutvikle og 
forsterke sitt gratis kultur- og 
fritidstilbud. Søker ønsker å 
etablere og utvide tilbud som 
de mener når målgruppen i 
større grad ved å vektlegge 
gruppeaktivitet og jr-tilbud.  

Bergen 
kommune 

STIFTELSEN 
ROBIN HOOD 
HUSET 

Fritids- og 
ferieaktiviteter for 
barnefamilier på 
Robin Hood 
Huset 

80000 Tiltaket vil gjennom 
aktiviteter i helger og ferier 
gjennom hele året for barn i 
følge med voksne bidra til å 
bedre oppvekstsvilkårene for 
barn i familier med 
økonomiske og sosiale 
utfordringer. Tiltakets 
målgruppe er barn i Bergen 
og omland som vokser opp i 
familier med lav inntekt, og 
deres omsorgspersoner. Alle 
aktiviteter og tilbud er 
kostnadsfrie. 



Bergen 
kommune 

Bergen kommune Inkludering 
gjennom 
deltidsarbeid  

200000 Deltakerne gjennomfører et 
obligatorisk 
arbeidsforberedende kurs 
over fire kvelder. På kurset 
får de en innføring i 
arbeidslivskunnskap, og 
hovedmål er å arbeide med 
holdninger knyttet til ulike 
aspekter ved å være i arbeid. 
Når deltakerne er ferdig på 
kurset får de tildelt en 
arbeidskoordinator fra 
Utekontakten som følger opp 
deltaker i prosjektperioden. 
Det utarbeides en individuell 
oppfølgingsplan med 
hovedmål om å fullføre 50 
timer med deltidsarbeid. I 
oppfølgingsplanen kan også 
andre målsettinger 
inkluderes ut i fra den 
enkeltes behov. 
Arbeidskoordinator og 
ungdom har gjennom 
oppfølgingsperioden fokus på 
mobilisering av ressurser, 
samt avdekke eventuelle 
utfordringer som de sammen 
kan jobbe med for å bedre 
livssituasjonen til den 
enkelte. 

Bergen 
kommune 

SPORTSKLUBBEN 
BRANN 

Brannsjansen  70000 Målsetningen å inkludere 
unge sårbare i arbeidslivet 
eller motivere dem til å 
fullføre skole. Søker ønsker at 
kandidatene skal få et bedre 
fundament i livet og ta flere 
bevisste valg slik at de kan 
komme styrket ut av 
programmet uansett utfall. 
Tilbudet dekker tett 
oppfølging gjennom hele 
uken og året, tilrettelagt 
arbeid, fysisk aktivitet, faglig 
påfyll, koordinering av 
hjelpetjenester, sosiale tiltak, 
servering av frukt og lunsj.  



Bærum 
kommune 

Bærum kommune Inkludering av 
barn og unge i 
Bærum, 2020 

200000 Målet med tiltaket er å styrke 
barn, unge og deres familier i 
områder berørt av 
fattigdomsproblematikk/ 
med stor andel 
minoritetsspråklige, gjennom 
å gi dem muligheten til å 
delta i kultur, friluft -og 
ferieaktiviteter på lik linje 
med andre familier. 

HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

Gamingrom på 
ungdomsklubben
e i Sande og Hof 

220000 Det etableres gamingrom på 
ungdomsklubbene i Hof og 
Sande. 
Det er ytret ønske om 
bilsimulatorer (komplett 
oppsett), komplette gaming 
PC'er og VR- briller med spill. 
I tillegg kreves plassbygde 
møbler og gamingstoler. 

Karmøy 
kommune 

IOGT i Norge Ung Zone  180000 Målsettingen med tiltaket er 
å motvirke/dempe 
konsekvensene av fattigdom 
blant ungdommer i alderen 
13-19 år, og ved ulike 
virkemidler bidra til at disse 
får delta på viktige sosiale 
arenaer, som kultur- og 
fritidsaktiviteter, uavhengig 
av foreldrenes inntekt og 
sosiale situasjon. Tiltaket har 
videre en målsetting om å 
integrere og inkludere 
ungdommer som i liten grad 
benytter seg av eksisterende 
fritids- og kulturtilbud, 
ungdom som vokser opp med 
foreldre med psykiske 
vansker/rusproblemer og 
ungdom med 
innvandrerbakgrunn. Ved å 
skape mestring på ulike 
arenaer sammen med andre 
vil man bidra til sosial 
inkludering og tilhørighet. 
Målsettingen på sikt vil være 
å integrere ungdommene i 
ordinære kultur- og 



fritidstilbud. Tilbudet er 
livssynsnøytralt og skal ikke 
ha kostnader for deltakerne. 

Kinn kommune 
(fra 1.1.2020) 

Kinn kommune (fra 
1.1.2020) 

BUA Måløy 150000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Lillestrøm 
kommune (fra 
1.1.2020) 

TRITON 
LILLESTRØM 
SVØMME- OG 
TRIATLONKLUBB 

Nemo Camp 
2021 (ferietilbud) 

100000 Målet med tiltaket er å 
inkludere barn og ungdom fra 
familier som er rammet av 
fattigdom gjennom 
opplevelser, kunnskap og 
ferdigheter i både svømming, 
førstehjelp og livredning i 
både sommer- og høstferie. 

Lindesnes 
kommune (fra 
1.1.2020) 

MANDAL 
FRIVILLIGSENTRA
L 

BUA Mandal 170000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 



Lyngdal 
kommune (fra 
1.1.2020) 

Lyngdal kommune 
(fra 1.1.2020) 

BUA Audnedal 
og Lyngdal 

200000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Lørenskog 
kommune 

Lørenskog 
kommune 

VERKSTEDET - 
et hip-hop/urban 
tilbud for 
ungdom  

100000 Verkstedet er et gratis 
musikk- og fritidstilbud hvor 
hiphop interessert ungdom 
kan få hjelp med 
tekstskriving, innspilling og 
produksjon. Ungdom skal få 
muligheten til å utvikle 
musikkferdigheter, styrke 
sosiale relasjoner, oppleve 
mestring og positiv 
tilhørighet. 

Lørenskog 
kommune 

Lørenskog 
kommune 

Finn din stemme! 100000 Målsettingen med Finn din 
stemme er sosialisering og 
forebygging av marginaliserte 
barn og unge som berøres av 
levekårsutfordringer, mangel 
på sosial inkludering og sosial 
aksept. Tiltaket er ment å gi 
barn og unge mulighet til å 
utvikle interesser og 
ferdigheter i en unik 
alternativ mestringsarena 
som gir introduksjon til 
kulturliv og kunstnerisk 
virksomhet.  



Namsos 
kommune 

Namsos kommune VI i Namsos 
2022 

100000 VI i Namsos 2022 er et tiltak 
som innebærer at det skal 
arrangeres et regelmessig 
fritidstilbud for barn og 
ungdom fra 
lavinntektsfamilier, og 
spesielt for personer i 
målgruppen med 
flykning/innvandrerbakgrunn. 
VI i Namsos 2022 tar 
utgangspunkt i de kulturelle 
ressursene som hver enkelt 
deltaker bringer med seg fra 
sin bakgrunn og kultur.  

Rana kommune BUA RANA Søknad Bua 
Rana 2021 

180000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Rælingen 
kommune 

NORDSTJERNA 
UNDERVISNINGS
SENTER 

Ukentlige 
Fridtidsaktiviteter 
for Barn og 
Ungdom 

130000 Tiltaket er et ukentlig 
aktivitetstilbud ("Hest etter 
skole" og "moroklubben") 
etter skoletid for barn og 
ungdom i alderen 7-14 år. 
Det vil være mulighet for 
deltagelse 1 av 4 dager i uka. 
Tilbudet inkluderer frukt eller 
måltid og transport til og fra 
aktiviteten. Tilbudet er gratis 
for barn i målgruppen, og 
nødvendig utstyr vil være 
tilgjengelig. Det er etablert 
samarbeidspartnere gjennom 
tidligere prosjekt om 
"Sommeraktivitetsuker". 



Sandnes 
kommune 

Sandnes kommune Inkludering og 
integrering i barn 
og unges fritid 

79000 Flyktningenheten i Sandens 
skal ansette en koordinator 
som skal gi 
veiledning/oppfølging til 
barn/unge og deres foreldre - 
for å bidra til at de kan ta del 
i minst en jevnlig 
fritidsaktivitet. I tillegg skal 
deltakerne kunne søke støtte 
til diverse utgifter og de vil bli 
invitert med på en dagstur i 
sommerferien og 
vinterferien.  

Sandnes 
kommune 

FRILAGER Opprette Frilager 
som 
utlånssentral i 
Sandnes 
kommune 

160000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Sola kommune OMA STUTTERI 
EVA OPDAL 

Gårdsaktiviteter 
for barn og unge 
på Toppen gård  

190000 Gården skal tilby aktiviteter 
for barn og unge mellom 0-18 
år annenhver uke gjennom 
året og i alle skolens ferier. 
Familiemedlemmer har også 
anledning til å bli med. 
Aktivitetene varierer fra 
foring og stell av dyr, 
kjøkkenhage og ridning til 
formingsaktiviteter og 
juleverksted. Et måltid er 
inkludert hver gang. Åpent 
både for barn i og utenfor 
målgruppen for ordningen. 



Stavanger 
kommune 

THE FOLLIES 
REVYPRODUKSJ
ONER 

Follies (Scene 
For Alle) 

100000 Søker vil vi gi et gratis 
kulturtilbud til barn og unge 
som har utfordringer knyttet 
til fattigdom, flerkulturell 
bakgrunn, eller som sliter 
med psykisk helse. Søker 
ønsker å gi et teatertilbud. 
Deltakerne skal få være med 
å forme en forestilling fra 
start til slutt. 

Stavanger 
kommune 

FRILAGER Videreutvikling 
av Frilager lokalt 
med spesielt 
fokus på utstyr til 
barn og ungdom 

60000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Stjørdal 
kommune 

FRIVILLIGHETSSE
NTRALEN 
STJØRDAL SA 

BUA Stjørdal 200000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 

Trondheim 
kommune 

TRONDHEIM 
RØDE KORS 

Fellesverket 
Trondheim 

150000 Gjennom Fellesverket skal 
ungdom som ønsker, men 
mangler, et sted å være på 
fritiden ha en arena for dette 
hvor de kan lære, knytte 
vennskap og oppleve 



mestring med støtte fra 
trygge voksne. 

Trondheim 
kommune 

TRONDHEIM 
KOMMUNE 
OPPVEKST OG 
UTDANNING 

MESTRINGSKA
PITAL - Arbeid 
som veien ut av 
fattigdom og 
utenforskap. 

100000 Søker vil med tiltaket sørge 
for at ungdom i målgruppen 
(13 -25 år) gis muligheten til 
jobb og jobberfaring, 
livsmestring, utvide positive 
nettverk, bygge CV og sørge 
for økonomisk 
forutsigbarhet. 

Trysil kommune DRIVE FOR LIFE 
AS 

Inspire Trysil 200000 Drive for life (tidl. navn: Kjør 
for livet) er en nasjonal 
organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere 
barn og ungdom, forhindre 
utenforskap og redusere 
barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, 
ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og 
økt samhold. De ønsker med 
Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av 
det sosiale fellesskapet, delta 
på et fritidstilbud og være en 
del av et lag, uavhengig av 
sosial status, familieforhold, 
økonomi, og/eller kultur og 
etnisitet. 

Vaksdal 
kommune 

Vaksdal kommune Bulk - Barn og 
unges låneklubb 
- trenger utstyr 

185000 Utstyrssentralen skal drive 
utlån av utstyr for å redusere 
de økonomiske barrierene for 
deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært 
lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være 
faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte 
kontakt med 
tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, 
barnevern eller andre). 



Voss kommune VOSS 
IDROTTSLAG 

Livslang 
Skiglede 

80000 Skiopplæring og integrering i 
skimiljø og kultur, gjennom 
kveldstrening ein gong i veka, 
aktivitet i feriar og 
skileikarrangement i regi av 
Voss Alpin. 

Ørland kommune 
(fra 1.1.2020) 

DRIVE FOR LIFE 
AS 

Inspire Ørland 200000 Drive for life (tidl. navn: Kjør 
for livet) er en nasjonal 
organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere 
barn og ungdom, forhindre 
utenforskap og redusere 
barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, 
ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og 
økt samhold. De ønsker med 
Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av 
det sosiale fellesskapet, delta 
på et fritidstilbud og være en 
del av et lag, uavhengig av 
sosial status, familieforhold, 
økonomi, og/eller kultur og 
etnisitet. 

 

 


