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Sammendrag: 
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Den 17.11.21. gjennomførte Øyer 
kommune en ALLEMED-dugnad hvor deltagerne ble enige om tre tiltak kommunen skal 
arbeide med. Et av disse er Inkluderingsfond for barn og unge. Kommunedirektøren ber i 
denne saken formannskapet innvilge et tilskudd på 20 000 årlig i en periode over 3 år til 
«Inkluderingsfond for barn og unge». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for å sikre 
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  
 
Det var i 2019 registret at 15,4 % av barna i vår kommune vokser opp i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. Dette utgjør i antall 129 barn. Øyer har en høyere andel 
barnefattigdom enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 
Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer 
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og 
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fellestjenester satt sammen en arbeidsgruppe som skal arbeide med Øyer kommunes 
oppfølging av Fritidserklæringen. 
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 
 
Orienteringer: 
Tjenesteutvalget ble orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen» i sak 7/21, 16.03.21. Etter ønske fra Tjenesteutvalget ble utvalget 
orientert om handlingsplanen i sak 12/2021, 17.08.21. 
 
Handlingsplan: 
Det vises til vedlegg 2: handlingsplanen. Tiltakene er innbyrdes prioritert ut fra vurdering av 
kostnad, ressursbruk og forventet effekt. Rådenes tilbakemeldinger er hensyntatt. 
 
ALLEMED 
ALLEMED er et dialogverktøy, utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap 
blant barn og unge (NDFU). Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for 
deltakelse, med særlig vekt på økonomi som barriere. Når deltakere kommer sammen for å 
bruke verktøyet, kaller vi det en dugnad. Målet med dugnaden er å skape en felles 
bevissthet og komme frem til konkrete ideer til hva som skal til for å få alle med i 
fritidsaktivitet. 
 
Øyer kommune har inngått en samarbeidsavtale med ALLEMED – NDFU og avholdt 
17.11.21. ALLEMED-dugnad i Øyer. Dugnadsdeltakerne ble enige om tre tiltak kommunen 
skal jobbe med: inkluderingsfond, informasjonstiltak og transporttiltak. 
 
Inkluderingsfond for barn og unge 
Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. Målet 
er å inkludere barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn 
i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Kontaktperson og saksbehandler for 
tilskuddsordningen vil være aktivitetskoordinator. 
 
Hvem kan søke? 
Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. 
Tilskuddsordningen vil i hovedsak prioritere søknader fra lag og foreninger og 
organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, men kan vurdere søknader også fra andre 
organisasjoner. Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene 
til rådighet kan hjelpe flest mulig. 
 
Hva kan organisasjonene søke om midler til? 
• Ulike inkluderingstiltak og prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og 

tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli 



prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i ledelsen eller 
foreldregruppa være aktuelt. 

• Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant 
barn i målgruppen. 

• Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv. 
• I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til 

cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at 
barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året. Helårsaktivitet 
prioriteres vanligvis framfor cuper, treningsopphold og lignende. 

• Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der 
medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse. 

• Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert 
fritidsaktivitet. 

 
Søknadsfrist: 
2 ganger årlig. 
 
Finansiering:  
Arbeidsgruppen søker Bufdirs tilskuddsordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» 
om 100 000 til Inkluderingsfondet. Tilskuddsordningen forutsetter 20 % egenfinansiering fra 
kommuner. Øyer kommune søker om tilskudd til et 3-årig prosjekt. Det legges opp til en 
egenfinansiering fra Øyer kommune på kr 20 000 årlig i 2022-2024.  Kommunedirektøren 
foreslår at dette finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2022-2024. 
Formannskapets bevilgningspost er på kr 200 000 pr. år.  
 
Vurdering: 
En del av statusen i Øyer kommune er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger 
med vedvarende lavinntekt (2019), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for 
landet. 
 
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak i sin handlingsplan som vil bidra til å 
redusere barrierene for deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av 
Fritidserklæringen. Tiltakene er prioritert ut fra vurdering av kostnad, ressursbruk og 
forventet effekt. Realisering av mange av tiltakene er avhengig av et utvidet tverrfaglig 
samarbeid, dette må prioriteres fra administrasjonens side.  
 
Inkluderingsfond er et av tiltakene som er løftet frem i handlingsplanen og i ALLEMED-
dugnaden. Inkluderingsfondet er et lavterskeltiltak som sikrer samarbeid mellom 
organisasjonene og kommunen mot målet om at alle barn og unge i Øyer har mulighet til å 
delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



1. Formannskapet innvilger tiltaket «Inkluderingsfond for barn unge» 20 000 kr årlig i 
2022-2024. 

2. Formannskapet tilskudd til «Inkluderingsfond for barn og unge»  finansieres ved bruk av 
formannskapets bevilgningspost.  
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