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RANGERING AV SØKNADER TIL TILSKUDDSORDNING TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE 
2022  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med Bufdirs tilskuddsordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» skal 
kommunen rangere de eksterne søknadene. Kommunedirektøren ber ungdomsrådet uttale 
seg om administrasjonens rangering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser årlig ut tilskuddsordningen «Tilskudd 
til inkludering av barn og unge». Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle 
barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal 
bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring 
av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike 
grunner står i fare for å havne i utenforskap. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen er pliktige til å rangere eksterne søknader knyttet til vår kommune. Vi rangerer 
ikke kommunens egne søknader. Rangeringen foretas administrativt. Det er ikke krav om 
begrunnelse/vurdering i forbindelse med rangeringen. Ungdomsrådet skal uttale seg til 
rangeringen.  
 
Det er kommet inn to eksterne søknader til "Tilskudd til inkludering av barn og unge". 
Administrasjonen har foretatt følgende rangering: 
 
1. BUA Øyer. De søker om 160 000 årlig i 3 år. (100 000 lønn til ansatte i BUA, 24 000 

husleie+strøm, 68 000 innkjøp av nytt utstyr) 
2. Drive Norge søker tilskudd til WePlay Øyer. De søker om 250 000 årlig i 3 år til drift av 

tilbudet. 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. 

 
 
 
 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-oyer
https://www.drivenorge.no/
https://youtu.be/fQpxMOG13go


Vurdering: 
Administrasjonen rangerer BUA Øyer øverst fordi vi mener det er viktig å ivareta det 
tilbudet vi allerede har i BUA. Lønnsmidler til å ha ansatte i BUA er viktig for å kunne 
utnytte potensialet som ligger i Frivilligsentralen og det er viktig å kunne supplere med nytt 
utstyr. WePlay er et tilbud kommunen gjerne skulle hatt, og vi håper Bufdir innvilger begge 
søknadene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Ungdomsrådet tar rangeringen av søknadene til "Tilskudd til inkludering av barn og 

unge" til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 


