
Samarbeidsavtale mellom NDFU og Øyer kommune

Om NDFU og ALLEMED
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt fellesinitiativ

bestående av 35 organisasjoner som jobber for at barn og unge får mulighet til å ta del i

fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

ALLEMED er et dialogverktøy, utviklet av 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.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert

fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon.

ALLEMED-verktøyet er i tråd med Fritidserklæringens tydelige oppfordring til styrket samarbeid

mellom kommunal og frivillig sektor.

Om samarbeidet mellom NDFU og Øyer kommune
NDFU og Øyer kommune inngår med dette et samarbeid for å styrke kommunens og frivillighetens

forutsetning og motivasjon for å realisere Fritidserklæringens mål.

Målet med samarbeidet er å gjennomføre en ALLEMED-dugnad der kommunens førstelinjetjeneste,

som møter barn, unge og familier, kommer sammen med lokal frivillighet og beslutningstakere for en

målrettet diskusjon om barns rett til fritid og barrierer for deltakelse i organisert fritidsaktivitet.

Resultatene, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å

forvalte og realisere disse.

NDFUs bidrag i samarbeidet
ALLEMED-ansatt vil samarbeide med kommunens kontaktperson om planlegging og gjennomføring

av dugnaden innen januar 2022. Planleggingsfasen har også til hensikt å få avklart forventninger og

utforske kommunens utgangspunkt for videre arbeid. Kontaktpersonen vil også få tilbud om

oppfølgingssamtale og ressurser for videre arbeid med realisering av konkrete handlinger man ble

enig om i dugnaden. NDFU vil:

o gi kontaktpersonen veiledning for lokal forankring av dugnad og målrettet rekruttering av

deltakere

o dele av erfaringer fra andre kommuner og organisasjoners arbeid med å inkludere barn og

unge i fritidsaktivitet før og etter dugnaden

o stille med erfaren prosessleder for gjennomføring av ALLEMED-dugnad

Kriterier og forventinger til Øyer kommune for samarbeidet
Et godt samarbeid forutsetter at arbeidet med ALLEMED forankres administrativt og politisk i

kommunen. Øyer kommune bekrefter derfor med dette at de:

o har både faglig og politisk vilje til å satse på målrettet arbeid for å gi barn og unge mulighet

til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon.

o er innstilt på, og har mulighet til å følge opp ideene man enes om under ALLEMED-dugnaden

i det videre arbeidet i kommunen.



Kontaktpersonens oppgaver og rolle

NDFUs kontakt med kommunen går gjennom oppfølging og veiledning av vår kontaktperson.

Kontaktperson for Øyer kommune er Hilde Odden Rom og stillingstittel aktivitetskoordinator.

Kontaktpersonens oppgaver vil være å:

o avklare tidsbruk og ressurser for ALLEMED-arbeidet med sin overordnet

o holde løpende kontakt med ALLEMED-sekretariatet og

o påta seg ansvaret om å forankre, informere og invitere bredt blant kommunal og frivillig

sektor, og mobiliserer egen enhet i arbeidet med ALLEMED-dugnaden

o påse at kartleggingsverktøyet “Sjekkliste for kommunens arbeid med inkludering av barn og

unge i fritidsaktiviteter fylles ut av kommunen i forkant av dugnaden

o skrive og sende ut utfyllende referat i etterkant av dugnaden

o delta i oppfølgingssamtaler med ALLEMED i etterkant av dugnaden

Egenandel og presiseringer

Ved gjennomføring av fysisk ALLEMED-dugnad løper en egenandel på kr. 3.000 for Øyer kommune.

Egenandelen dekker reise og losji for oppholdet. Faktura sendes fortrinnsvis som EHF.

Fakturainformasjon fra Øyer kommune:

Organisasjonsnummer: ___________________________________________________________

Deres referanse (eks. avdeling, ansattnummer etc.): ____________________________________

Kommunen kan alternativt velge å planlegge for en digital ALLEMED-dugnad. Det løper ingen øvrig

egenandel for planlagt digital dugnad.

Dersom kommunen må avlyse ALLEMED-dugnaden, dekker kommunen utgifter til reise og losji som

ALLEMED eventuelt har pådratt seg. Dersom det av hensyn til smittevern ikke vil være forsvarlig å

gjennomføre en planlagt fysisk ALLEMED-dugnad, vil ALLEMED tilby en digital dugnad for kommunen.

Det vil ikke være mulig å utsette dugnaden.

Avtaleparter

Dato: 24.08.21

For NDFU

________________________

Maren Alstad Johansen


