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Søkerorganisasjon Navn på tiltaket  Innvilget  Oppsummering 

Aurskog-Høland 
kommune 
  

Kommune 3.0 - Inkludering 
av barn og unge 

      300 000  "Inkludering av barn og unge" er et delprosjekt 
innenfor kommunens større dreiningsprosjekt 
Kommune 3.0. Kommunen vil med tiltaket 
koordinere samhandling mellom frivillige lag og 
foreninger, næringslivet og kommunen for å 
skape flere uformelle møteplasser og varierte 
aktiviteter for barn og ungdom, samt å finne 
måter å rekruttere og følge opp barn og 
ungdom, som ikke deltar i organisert fritid idag, 
inn i eksisterende fritidsaktiviteter. 

Dyrøy kommune Samarbeid for meningsfull 
fritid 

      300 000  Målet med den koordinerende funksjonen er å 
skape meningsfull fritid for barn og unge 
gjennom samarbeid mellom kommunen og 
frivillige organisasjoner. Koordinator skal være 
kommunens ansvarlige for motivering av 
frivillige lag og foreninger for ide-myldring og 
igangsetting av tiltak, fungere som pådriver fra 
kommunens side for å få i gang varige tiltak for 
barn og unge i Dyrøy, finne mulige løsninger 
på praktiske problemstillinger som dukker opp 
under igangsetting og gjennomføring av tiltak 
for målgruppen, være barn og unges agent i 
den kommunale saksbehandlingen, og sørge 
for at kulturenheten, frivillige, oppvekstsektor 
og andre ressurser knyttet til barn og unge 
koordinerer det tverrfaglige arbeidet, og trekker 
i samme retning. 

Gjerdrum kommune ALLE MED-koordinator       300 000  Med tiltaket ønsker kommunen å forhindre 
utenforskap ved å sikre at «alle skal med» 
uavhengig av bakgrunn og økonomi, og 
dermed forhindre utenforskap. ALLE MED-
koordinator vil jobbe for å få til et godt 
samarbeid med frivilligheten, lag og foreninger 
og andre relevante aktører i kommunen. 
Koordinatoren vil jobbe aktivt med å formidle 
informasjon om tilbud til barn og unge og 
sørge for at de for den hjelpen og bistanden de 
trenger for å kunne delta på fritidsaktiviteter. 

Hå kommune Brobygger - koordinering 
Allemed i Hå 

      300 000  Kommunen ønsker å ansette en "Brobygger" i 
ca 60%-stilling som skal ha nært samarbeid 
med Allemed- koordinatoren i kommunen. 
Brobyggeren skal ha være fast medlem av 
kommunen sin tverrfaglige 
koordineringsgruppe (SLT). Brobyggeren skal i 
samarbeid med ulike tjenester, 
lag/organisasjoner, lærere, barnehagelærere 
o.a. koordinere arbeidet for å få flest mulig 
barn inn i en fritidsaktiviteter. Gjennom faste 
møtetidspunkter med andre aktører skal 
Brobyggeren også gi økt kunnskap om 
konsekvenser av fattigdom, kunnskap om det 
å være krysskulturell og kunnskap om at å 
delta i en fritidsaktivitet er forebyggende i 
forhold til radikalisering. 



Indre Østfold 
kommune  

Koordinering av tiltak i 
Indre Østfold kommune 

      300 000  Tiltaket skal identifisere og samordne tiltakene 
som kommunen har for målgruppen, enten det 
være seg i kommunal, privat eller frivillig 
sektor. Tiltaket skal også identifisere mangler 
og synliggjøre områder som bør forbedres. 
Tiltakene skal gjøres kjent for alle som 
arbeider med barn og unge i kommunen og for 
målgruppen selv. Det overordnede målet for 
dette arbeidet er økt deltagelse på sosiale 
arenaer og i ferie- og fritidsaktiviteter for barn 
og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. 

Kongsvinger 
kommune 

Koordinering av 
forebyggende arbeid for 
barn og unge i 
Kongsvinger 

      350 000  Innenfor mange av de kommunale 
tjenesteområdene (kultur -og fritid, oppvekst, 
helse/sosial) jobbes det aktivt og kontinuerlig 
med forebyggende tiltak. For å løse 
utfordringene er samarbeid med frivillig sektor 
av avgjørende betydning. For å sikre at den 
brede innsatsen blir mer effektiv og treffsikker 
er det behov for bedre koordinering på tvers av 
tjenesteområder og sektorer. Viktige 
fokusområder er retningslinjer for 
samhandling, nettverksbygging, 
kompetanseheving, kartlegging av hindringer 
og muligheter for måloppnåelse. 

Lillestrøm kommune  Koordinering av 
samarbeidet mellom 
frivillige, offentlige og 
private aktører for å 
inkludere barn og unge i 
fritidsaktiviteter 

      192 000  Tiltaket "koordinering" skal bidra til mer 
målrettet arbeid og samarbeid for å fange opp 
og følge opp barn og unge som ikke deltar i 
fritidsaktiviteter i Lillestrøm kommune. Målet er 
å samordne de gode kreftene, både 
kommunale og frivillige, som finnes i Lillestrøm 
kommune. Tiltaket skal samordne tre modeller 
for inkludering av barn og unge i familier med 
lav inntekt og annen sårbarhet: Aktivitetskortet 
(Lillestrøm kommune), Sørum-modellen(Lions 
Club Sørum) og Aktivitetsguide/Aktivitetlos 
(Lillestrøm idrettsråd). 
Ønsket er at modellene skal utfylle og styrke 
hverandre, på tvers av offentlig og frivillig 
innsats og oppdrag.  
Prosjektet starter som to piloter, 
Strømmen/Skjetten og Sørum, og planlegges å 
utvides til flere områder i Lillestrøm kommune. 

Midt-Telemark 
kommune  

Alle med – Samskaping for 
målretta arbeid for å 
motvirke barnefattigdom  

      200 000  Som sammenslått kommune er det i Midt-
Telemark et stort behov for koordinering for å 
ivareta barn berørt av barnefattigdom. Det 
søkes om midler til å dekke en 20% 
prosjektstilling som kan arbeide med 
koordinering for internt og ekstern 
samorganisering og koordinering. 
Hovedmålet med prosjektet er å motvirke 
utenforskap og redusere konsekvensene av 
fattigdom blant barn og unge. Resultatmålet er 
å utvikle plattform for bedre koordinering og 
samskaping mellom kommunen, frivilligheten, 
og private aktører. Arbeidet vil deles inn i fire 
arbeidspakker som sikrer kartlegging, struktur 
for samarbeid, forankring og god 
informasjonsflyt. 



Nord-Aurdal 
kommune 

Kort vei fra tiltak til bruker       300 000  Kommunen vil opprette en 50% stilling som 
familieveileder. Familieveileder skal sørge for 
at flere barn skal få tilgang til gode 
aktivitetstilbud i kommunen. Dette vil skje 
gjennom å samle inn informasjon om gode 
tilbud, og få ut informasjonen i så mange 
kanaler som mulig i kommunen. Det er også 
fokus på å drive oppsøkende virksomhet - 
finne de individuelle "flaskehalsene" for hvorfor 
barn ikke er aktive på ulike sosiale arenaer. 

Nordre Follo 
kommune  

Fritidskoordinator i Nordre 
Follo kommune 

      300 000  Kommunen søker om midler til koordinering av 
eksisterende og nye tiltak for inkludere barn og 
unge i fritidsaktiviteter. Tiltaket skal bidra til 
forankring av arbeidet med fritidserklæringen i 
flere tjenesteområder og i 
fritidsorganisasjonene. 

Porsgrunn 
kommune 

Fritidskoordinator 
inkludering barn og unge i 
Porsgrunn 

      350 000  Målet med tiltaket er å strukturere samarbeidet 
mellom tjenester, samt tilrettelegging og 
organisering av samarbeid mellom kommunen, 
frivillig og privat sektor. Dette med mål om å 
øke deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge 
i lavinntektsfamilier. Fokusområdene blir 
sammen med andre å lage gode 
aktivitetsoversikter, være bindeledd mellom 
tjenesteytere og aktivitetstilbydere og 
rekrutterings- og informasjonsarbeid. 

Røros kommune Koordinering av 
inkluderingsarbeid Røros  

      300 000  Tiltaket skal bidra til koordinering av 
samarbeidet mellom ulike tjenester som er 
relevante for lavinntekstproblematikk og 
inkludering, samt tilrettelegge for og organisere 
samarbeidet mellom kommunen, frivillige og 
privat sektor. God koordinering av 
inkluderingsarbeidet vil bidra til at kommunen 
kan bruke interne ressurser mer effektivt og 
målrettet inn mot målgruppen, skape mer 
aktivitet og i fellesskap finne de beste 
løsningene med frivillighet og private aktører. 

Sarpsborg 
kommune 

Fritidskoordinator “UNG - 
Sammen om fritid for unge”  

      350 000  Målet med tiltaket er styrket samhandling og 
samordnet innsats for inkludering av barn og 
unge i Sarpsborg kommune. Kommunen vil 
ansette en koordinator som skal arbeide med å 
koordinere innsatsen  mellom kommunale, 
frivillige og private aktører og formidle ferie- og 
fritidsaktiviteter for barn og unge i kommune. 

Stad kommune Ung i Stad - koordinator       300 000  Ung i Stad - koordinator vil bidra til ei positiv 
utvikling av arbeidet innbyggjarane saman 
med kommunen gjer for å skape meiningsfulle 
og aktive liv for barn og unge i Stad. Med ein 
dedikert koordinator vil kommunen sjå til at 
barn og unge mellom 10 og 16 år i Stad 
kommune, som er berørt av 
fattigdomsproblematikk, kan delta i 
fritidsaktivitetar og ha eit meiningsfullt og aktivt 
liv. 



Vestby kommune ALLEMED-koordinator       300 000  ALLEMED-koordinatoren skal være brobygger 
mellom barn, ungdom og familier og 
fritidsaktivitetene, samt mellom kommunen, 
frivilligheten og næringslivet. ALLEMED-
verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne 
ut hva som skal gjøres for at alle skal bli 
inkludert. Koordinatoren tilknyttes Ung Arena 
Vestby, og vil ha hovedansvar for ALLEMED i 
Vestby. Arbeidet vil innebære utarbeidelse av 
aktivitetsoversikt, organisering av digitale 
plattformer, utarbeidelse og oppfølging av 
rutiner for samarbeid og inkludering, 
møtepunkter på tvers av sektorene, 
støtteordninger, gratis ferieaktiviteter og 
sommerjobb for ungdom. ALLEMED-
koordinatoren får også et særlig ansvar for å 
involvere kommunens barn og ungdom i 
utforming av tilbudene. 

Voss kommune Ei bygd for alle       300 000  Målet med prosjektet, Ei bygd for alle er å sikra 
at alle barn og unge på Voss vert ein del av 
fellesskapet gjennom deltaking i 
fritidsaktivitetar, uavhengig av familiens 
økonomiske situasjon. Koordinatoren skal 
jobba systematisk med å kartleggja 
eksisterande tilbod., etablera forum og 
samarbeidsplattformar på tvers av sektorar og 
vera ein ressurs opp mot alle som jobbar med 
målgruppa 

Øvre Eiker 
kommune 

Meningsfylt fritid for barn 
og unge 

      300 000  Kommunen vil samarbeide med øvrige 
tjenester i kommunen og med frivilligheten 
med mål om økt aktivitet for målgruppen. 
Koordinatorens rolle vil både være å 
koordinere innsatsen og sikre at ulike tilbud blir 
gjort kjent for målgruppen. 

 


