
Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023  
Oversikt over innvilget tilskudd til øremerkede tiltak og til aktivitetstypen          

§ 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem 
kommuner. 

 

 

Søkerorganisas
jon 

Navn på tiltak Beskrivelse av tilbudet Innvilget 
2023 

Tilsagn 
2024 

Tilsagn 
2025 

ALENE-
FORELDRE-
FORENINGEN 

Ferie- og 
fritidstilbud til 
aleneforeldre og 
deres barn 

Aleneforeldreforeningen ønsker å tilby arenaer 
for mestring, nettverksbygging og opplevelser for 
barn av aleneforeldre som er utsatt for 
økonomisk og sosialt utenforskap, i form av gode 
aktivitets- og ferieopplevelser. De skal 
gjennomføre 39 prosjekter fordelt på hele landet 
med ca. 2400 deltagere. De gjennomfører 4775 
overnattingsdøgn i løpet av prosjektperioden. 
Foreningen sentralt og lokallag rundt i landet, 
planlegger totalt 35 ferieturer med varighet fra en 
helg til ca. en uke, samt fire prosjekter satt 
sammen av lokale aktiviteter uten overnatting. 18 
av overnattingsturene vil gjennomføres i 
sommerferien, evt. langhelger i mai. 10 turer 
planlegges i adventstid/juleferie, i vinterferie eller 
påskeferie. Syv turer legges til høstferien. 

1,800,000    

Blå Kors Norge Blå Kors barnas 
stasjon 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. Blå 
Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet 
mot barn 0-12 år og dens familie – barn som 
vokser opp i familier med mange, samtidige 
utfordringer i hverdagen. Blå Kors barnas stasjon 
tilbyr en rekke aktiviteter på flere av ukens dager 
og kvelder. Aktiviteter gir barna mestring og økt 
selvfølelse, foreldre får styrket kompetansen 
gjennom kurs og veiledning og gode felles 
opplevelser som familie skapes gjennom fritids- 
og ferieaktiviteter. Alle aktivitetene inngår i 
overordnet mål om å støtte familier for å bidra til 
trygge oppvekstsvilkår for det enkelte barn. Det 
er tilbud om mestringsgrupper, ferie- og 
fritidsaktiviteter, samtaler med barn og foresatte, 
kurs m.m. 

60,000,000    

BUA Bidra til flere 
utstyrssentraler 
av god kvalitet 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. BUA er 
øremerket i statsbudsjettet under kapittel 846, 
post 61. 2.5 millioner av øremerking til 
utstyrssentralene skal gå til BUA. Dette skal 
bidra til at årsavgiften til utstyrssentralene kan 
holdes lavere enn den ville ha vært uten 
tilskuddet, og at flere utstyrssentraler kan benytte 
tjenestene til BUA, slik at det vil bidra til flere 
utstyrssentraler med høy kvalitet.      

 2,500,000    



Den Norske 
Turistforening 

Naturopplevelser 
for livet for alle 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. DNT 
ønsker med prosjektet "Naturopplevelser for livet 
for alle" å gi barn og unge, og deres familier, 
gode friluftsopplevelser med mening, mestring 
og sosialt fellesskap i skolens ferier. Barn og 
unge over hele landet skal få oppleve friluftsliv 
som en aktivitet som er inkluderende og enkel å 
delta i, og hvordan DNT som organisasjon kan 
være en arena for å etablere vennskap og varige 
sosiale relasjoner. 
 DNT tilbyr ferieaktiviteter for barn og unge i alle 
aldersgrupper. I prosjektet de søker om tilskudd 
til søker de om midler til å dekke deltakelse i 
ordinære ferietilbud og til å tilby egne tilbud for 
ordningens målgruppe og deres familier. Selve 
aktivitetene gjennomføres av de lokale turlagene, 
men koordineres av DNTs nasjonale kontor. 

4,000,000    

DRIVE FOR 
LIFE AS 

WePlay WePlay er et åpent aktivitetstilbud etter skoletid, 
med fast oppmøtetid to timer én dag i uka for alle 
barn i alderen 10 – 13 år/5. – 7. trinn. I disse 
timene er bevegelse og glede i fokus, framfor 
konkurranse og prestasjoner. Gjennom leken blir 
alle inkludert, og målet er at barna skal glede seg 
til neste WePlay-dag. Lekene er tilpasset både 
små og store grupper, som sikrer at man er 
uavhengig av antall barn som deltar. WePlay har 
utviklet et bredt utvalg av tilpassede aktiviteter, 
og eget lekehefte er utarbeidet. WePlay 
etableres i samarbeid med 
kommune/skole/FAU/idrettslag/Frivilligsentral. 

2,500,000    

FLEST MULIG Flest Mulig - 
Aktiviteter for 
ALLE! 
(Buskerud+) 

Flest Mulig arrangerer 70 stk 4-timers 
aktivitetsdager, hovedsakelig i ferier, men også i 
helger slik at alle får vært med. Målgruppene er 
ungdommer som trenger jobb og barn som er 
deltakere - begge deler med et system for 
prioritering av vanskeligstilte pga økonomi, 
helse, kultur etc. Flest Mulig sprer 
aktivitetsdagene over hele året og over 11 
kommuner. De arrangeres på idrettsplasser, i 
skolegårder og ute i naturen - i samarbeid med 
først og fremst idrettslag og skoler, men også 
mange andre. 

300,000    

FORENINGEN 
LÆR KIDSA 
KODING 

Kidsa Koder - et 
inkluderende 
fritidstilbud 

Kidsa Koder er et inkluderende fritidstilbud i 
bydel Bjerke, Grorud, Sagene, Stovner og 
Søndre Nordstrand. Gjennom prosjektet vil Lær 
Kidsa Koding tilby barn og unge et tilbud der de 
sammen med andre kan leke og lære om 
programmering. Tilbudet vil være gratis 

300,000    

LIONS OSLO 
VBU 

OPPlevelser - 
Lions Oslo VBU 

Lions Oslo VBU vil gjennomføre dagsturer og 
overnattingsturer. Turene og leirene vil gi 
deltakerne opplevelser, fellesskap og mestring. 
Det vil være den enkelte Lions Klubb i Oslo som 
står som aktivitet og rekruttering av deltakere. 

750,000   800,000   900,000  



Mental Helse 
Norge 

Headspace 
Norge 

Headspace er en fysisk møteplass, et 
forebyggende, før-kommunalt lavterskeltilbud, 
der unge som opplever utenforskap eller psykisk 
uhelse får hjelp «her og nå». Hovedmålet er å gi 
hjelp til de unge så tidlig som mulig. Møteplassen 
vil også inneholde en rekke aktiviteter basert på 
innspill fra ungdommene, det vil være tilbud om 
gruppeaktiviteter og temakvelder. 

2,000,000  2,000,000  2,000,000  

MOT MOTs 
programmer i 
skolen 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. MOTs 
programmer i skolen er et verktøy for å styrke 
inkludering i skolen, gjennom å styrke barn og 
ungdoms robusthet og inkluderende skole- og 
klassekulturer der forskjeller verdsettes og 
aksepteres. MOTs program styrker livsmestring, 
livskvalitet og inkludering. MOT styrker et felles 
verdigrunnlag blant skolens ansatte, og 
tilrettelegger for et godt samarbeid med 
foresatte. Elevprogrammene favner fra 
barneskole til ut videregående skole, i tillegg 
tilbys programmer rettet mot viktige voksne på 
barn og unges arenaer. MOTs program 
forsterker kommunenes arbeid med å skape 
trygge oppvekstmiljø for barn og unge, gjennom 
å bidra på fokusområder som inkludering, 
psykisk helse, mobbing og livsmestring. MOTs 
programmer er landsdekkende tilbud i 139 
kommuner. MOT Norges mål er å bidra til et 
varmere og tryggere samfunn, gjennom å utvikle 
robust ungdom, som inkluderer alle. 

3,500,000    

NORGES 
BASKET-
BALLFORBUND 

InkluBasket 
2023 

InkluBasket er et gratis aktivitetstilbud på 
barneskoler med høy andel av 
lavinntektsfamilier. Basketball er en inkluderende 
sport med mye mangfold. Med inkludering mener 
forbundet å rekruttere barn som vanligvis ikke 
deltar i organiserte fritidsaktiviteter inn i 
basketballklubber. Barna er ofte fra økonomisk 
vanskeligstilte familier, og de ønsker å få dem 
inn på̊ de ordinære aldersbestemte lagene i 
klubbene. Aktiviteten – InkluBasket – foregår på̊ 
skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. 13 
basketballklubber har minimum 4 timer aktivitet i 
uken med 4 ulike treningsgrupper. 
 Rundt 1000 elever blir aktivisert gjennom 
InkluBasket hver uke. De 13 basketballklubbene 
er på ca. 35 skoler, klubbene er: Ammerud 
Basket, Bærum Basket, Centrum Tigers IF, 
Frøya Basket, Gimle Basket, Hønefoss 
Basketballklubb, Kongsberg Miners, Molde 
Basket, Oppsal Basket, Tromsø Storm Ungdom, 
Ulriken Eagles, Midtbyen Basket og TNT 
Towers. 

800,000    



NORGES 
BORDTENNIS-
FORBUND 

Bordtennisglede 
for barn og unge 
med funksjons-
nedsettelse 

Prosjektet har som mål å oppsøke helsesport- og 
rehabiliteringssentre, paraidrettsdager og 
aktiviteter i regi av interesseorganisasjoner for å 
kunne gi barn og unge med en 
funksjonsnedsettelse en innføring i bordtennis. Vi 
ønsker å gi målgruppen, som har lavere 
deltakelse i fritidsaktiviteter enn befolkningen 
ellers, muligheten til å kjenne på mestring og 
glede gjennom bordtennis ut fra egne 
forutsetninger og ambisjoner. Bordtennis for alle! 
Prosjektet tar utgangspunkt i ønsker om å 
tilrettelegge for bordtennisaktivitet for barn og 
unge med funksjonsnedsettelser på helsesports- 
og rehabiliteringssentre, samt andre aktuelle 
møteplasser.  

 300,000   365,000   

NORGES 
ORIENTERINGS
FORBUND 

Gratis utlån av 
kompass, brikke, 
luper og 
kartstativ  

Norges orienteringsforbund skal opprette 
utlånssentraler med utlån av kompass, brikker, 
luper og kartstativ i lokallag til utlån for barn og 
unge som ønsker å delta i orienterings- og 
friluftslivsaktivitet, både organisert og 
egenorganisert. Det skal også være mulig å låne 
det samme utstyret via allerede etablerte lokale 
utlånssentraler i de aktuelle kommunene. 
Utlånsordningen er for alle, det stilles ingen krav 
når det lånes ut utstyr, dette for å unngå 
stigmatisering. Det skal være enkelt å låne og 
kreve lite byråkrati. Forbundet skal ha kontakt 
med interesseorganisasjoner og kommunene for 
å få ut informasjon til målgruppen. Det skal i 
tillegg legges ut informasjon hos 
frivillighetssentraler, flykningertjenesten og andre 
aktuelle steder der vi kan nå målgruppen. Det vil 
også være et ekstra fokus på å få med barn og 
ungdom i målgruppen som har en 
funksjonsnedsettelse. 

300,000   300,000   350,000  

Norges Røde 
Kors 

Ferie for alle Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. Røde 
Kors har som overordnet mål å jobbe for at alle 
barn og unge i Norge skal ha få like muligheter i 
oppveksten. Ferie for alle handler om å inkludere 
barn i lavinntektsfamilier, dempe konsekvensen 
av det å vokse opp i fattigdom og gi barnefamilier 
som ellers ikke har råd til å reise på ferie 
mulighet til å oppleve gode ferieminner sammen 
med hele familien. Tilbudet er landsomfattende 
og arrangeres i alle skolens ferier. Familier fra 
alle landets kommuner har mulighet til å søke om 
ferie. Røde Kors samarbeider med ansatte i 
kommunene for å sikre at det er familier med 
størst behov som får tilbud om ferie. 14 Røde 
Kors-distrikt planlegger til sammen å tilby 127 
ferieopphold for 6616 barn og voksne i løpet av 
2023. For å gjennomføre dette skal de engasjere 
til sammen 960 frivillige. Ferie for alle 
gjennomføres i alle skolens ferier. 

42,600,000    



NORGES 
SKIFORBUND 

Paraalpinløftet 
2023-2025 

Med prosjektet ønsker Norges Skiforbund å gi et 
tilbud til bevegelseshemmede stående og 
sittende og blinde/ svaksynte, og vil tilrettelegge 
for at denne gruppen skal få opplæring og føle 
mestring til å kunne ta del i aktivitet som alle 
andre. Det vil være tilbud om 10 
aktivitetsdager/paradager der det er åpent for 
målgruppen å komme og prøve utstyr og aktivitet 
og 5 parahelger med kurs  

 1,000,000   1,200,000   1,500,000  

Organisasjonen 
Voksne for barn 

«Det handler om 
livet! Et tiltak for 
unge som lever i 
relativ fattigdom, 
eller kjenner på 
utenforskap" 

Ungt nettverk er en møteplass for ungdom i 
alderen 16-25 år som har, eller har hatt litt ekstra 
belastninger i livet som det å vokse opp i fattige 
familier eller føle på ensomhet eller utenforskap, 
noe som påvirker psykisk helse negativt. 
Ungdommene skal få møte andre i samme 
situasjon, ha mulighet til å kunne dele tanker og 
gi hverandre støtte. De lokale nettverkene har 
frivillige gruppeledere. De har treff en til to 
ganger i måneden. De lokale nettverkene får 
jevnlig oppfølging av VfB. Møteplassen skal ha 
et helsefremmende perspektiv og ungdommene 
skal selv bestemme innholdet i gruppen sammen 
med gruppelederne. Samtaletemaene har et 
livsmestrende innhold og skal være noe som 
ungdommene er opptatt av. Tiltaket er for unge 
fra lavinntektsfamilier og som opplever 
utenforskap. De skal få mulighet til 
samfunnsdeltakelse gjennom erfaringsformidling, 
meningsfull aktivitet, utvidet sosialt nettverk og 
verktøy for å kunne møte hverdagslivets 
utfordringer. Målgruppen inviteres til treff 1-2 
ganger per måned i 8 kommuner. Ungdommene 
bestemmer selv innhold i treffene. 

700,000    

STIFTELSEN 
GEITMYRA 
MATKULTUR-
SENTER FOR 
BARN 

Mestring, 
mening og 
matglede – 
fritids- og 
ferietilbud for 
barn - av 
ungdom 

Med prosjektet ønsker Geitmyra at alle barn, 
uavhengig av ferdigheter og økonomi, skal få 
delta i meningsfulle aktiviteter der barn og unge 
kan utvikle seg og bli kjent med andre. 
 Prosjektet er todelt: 1) “Etter skoletid” - et gratis 
fritidstilbud på hverdager for barn i alderen 10-13 
år, med Juniorkokker i alderen 14-18 år som 
assistenter. 
 2) “Geitmyras kokkeskole” - gratis ferieskole for 
ungdom i alderen 13-15 år, med Juniorkokker i 
alderen 14-18 år som assistenter. 

3,000,000   3,300,000   4,500,000  

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
AUST-AGDER 
OG TELEMARK 

Fri Barn og 
Familie Aust-
Agder og 
Telemark 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. 
Prosjektet retter seg inn mot  barn og familier til 
domfelte i Aust-Agder og Telemark. 
Fri gjør en innsats for at barna skal bli møtt på en 
så god måte som mulig i den vanskelige 
situasjonen de er i, og få muligheten til en aktiv 
hverdag. Det er tilbud om foreldre- og 
barnesamtaler, kurs, følgetjeneste, tilrettelegging 
av samvær og ferie- og fritidstilbud. 

2,800,000    



STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
DRAMMEN 

FRI Barn og 
familie 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. FRI 
Barn og familie tilbyr tjenester rettet mot de 
innsattes barn og familier. FRI Barn og familie 
tilbyr oppfølging, veiledning og aktiviteter, og 
bidrar til informasjon, destigmatisering og 
rehabilitering med familiens beste i fokus. FRI 
tilbyr en rekke tjenester som gir støtte og 
veiledning til barn og unge, øker kunnskap om å 
ha foreldre i fengsel, samt legger til rette for tett 
og utstrakt samarbeid med helsestasjoner, 
barnevernet, BUPA, skoler, barnehager, fengsler 
og andre offentlige instanser som omgir barnet. 
Tjenestene bidrar til å øke det enkelte barns 
evne til å håndtereforelderens 
soning/behandling, og tilrettelegger for gode 
samvær 

9,600,000    

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
KRISTIANSAND 

Fri Barn og 
Familie 
Kristiansand 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. Fri Barn 
og Familie Kristiansand har som hovedmål å 
forbedre levekårene for barn av 
domfelte/rusavhengige og deres familier, og 
gjennom sine tilbud og aktiviteter kunne styrke 
relasjonen mellom foreldre og barn. Det vil være 
tilbud om oppfølgingssamler med barneansvarlig 
med fokus på å kartlegge barnas interesser og 
behov samt familien som helhet, ferie- og 
fritidstilbud og foreldreveiledningskurs.  

 1,000,000    

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
OSLO 

Skattkammeret 
Norge, Kirkens 
Bymisjon 

Skattkammeret er Kirkens Bymisjons 
hovedsatsning innen arbeidet rettet mot barn og 
unge.19 Skattkamre landet rundt vil i 2023 og 
2024 jobbe for at barn og unge har et best mulig 
fritidstilbud. 
 Skattkamrene vil styrke og gjennomføre 
følgende aktiviteter: 
 1. Utlån av sports- og fritidsutstyr. 
 2. Løkkis - en gratis lavterskel ferie- og 
fritidstilbud for barn og unge og deres familier. 
 3. Guiding til organiserte fritidsaktiviteter 

12,000,000  12,375,000   

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
TROMSØ 

Utstyrsbussen Kirkens Bymisjon etablerer en desentralisert 
utlånssentral på hjul. Gjennom utstyrsbussen vil 
barn, ungdom, og familie i hele Øst-Finnmark få 
mulighet til å låne seg nytt og moderne tur- og 
sportsutstyr. Utlånssentralen vil også 
gjennomføre ulike aktivitet- og opplæringstilbud 
på stedene bussen er. 

850,000    

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
VESTFOLD 

FRI Barn og 
Familie 

Prosjektet er øremerket i statsbudsjettet. FRI 
Barn og Familie hjelper til der en forelder er 
straffedømt eller i aktiv soning i fengsel eller 
samfunn. Målgruppen er barn, unge og familier. 
Tiltaket tilbyr gruppeaktiviteter, gruppesamtaler, 
kompetansehevende tiltak, tilrettelagt samvær og 
deltagelse, veiledning og assistanse ifm 
fritidsaktiviteter. Målet er å ivareta en så god 
kontakt som mulig mellom den straffedømtes 
barn og familie og den straffedømte selv - og i så 
liten grad som mulig ramme barnas 
oppvekstsvilkår og livskvalitet. 

3,100,000    



VITENSENTER
ET INNLANDET 
AS 

Sommer-
Xperimenter for 
barn i hele 
Innlandet 

Prosjektet er et gratis aktivitetstilbud i 
sommerferien for barn på 5.-7.trinn i 15 
kommuner i Innlandet, helt fra Tynset til Eidskog. 
Det blir varierte aktiviteter og forbløffende 
eksperimenter innen matematikk, naturvitenskap 
og teknologi. Vitensenteret ønsker å gi barna 
mestringsfølelse på en trygg arena med gode 
rollemodeller. 

600,000   600,000   650,000 

 


