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Barn og unges deltakelse i frivillige lag og foreninger.

Sammendrag av saken:

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, og barnefattigdom har
tredoblet seg siden 2001.
Barnefattigdom måles ved å se på hvor mange barn som vokser opp i en husholdning med inntekt
under 60 prosent av gjennomsnittlig inntekt. De siste tiårene er det flere og flere barn som lever
under fattigdomsgrensen, og i Halden gjelder dette ca 18 % av barn og unge under 17 år.
Fattigdom i Norge handler mye om manglende mulighet for å kunne delta på fritidsaktiviteter på
lik linje med resten av samfunnet.
Halden idrettsråd har tatt tak i utfordringen knyttet til integrering og fattigdomsproblematikk, og
har satt i gang et arbeid for bedre å nå de barn og unge som ikke har mulighet til å delta på idrett.
I tillegg til økonomiske utfordringer kan det dreie som kulturforskjeller og språkproblemer.
Idrettsrådet har fått tildelt kr 100 000,- fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) til
dette arbeidet i 2018.
Halden har i 2018 fått tildelt midler fra Bufdir til flere prosjekter som berører integrering- og
fattigdomsproblematikken:
https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Barnefattigdom/Tildeling%20201
8/Innvilgede%20enkelttiltak%20gjennom%20kommuner.pdf
Halden kommune har søkt folkehelsemidler til et 3-årig nærmiljøprosjekt som blant annet har
som mål å utjevne sosiale ulikheter.

Barnevernet har ingen ren økonomisk støtteordning for barnefamilier som lever under
fattigdomsgrensen for å redusere utgifter til idrettsaktiviteter eller andre aktiviteter. Det kan
likevel komme inn som en del av en større tiltakspakke for familier.
Familier med lav inntekt kan søke om økonomisk sosialhjelp til grunnleggende behov. NAV skal
ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.
Det vil bli utarbeidet en politisk sak i løpet av høsten 2018.
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