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Medsaksbehandlere

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir)forvalter Nasjonal tilskuddsordning av barn i
lavinntektsfamilier. For tilskuddsordningen mot barnefattigdom 2019, skal Halden kommune behandle
innkomne søknader ved å prioritere tiltak administrativt og politisk før dette oversendes for behandling i
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og
ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og
ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes
inntekt og sosiale situasjon. I tråd med departementets bestemmelser for tildeling av midlene, fremlegges
de innkomne søknader med administrasjonens prioriteringer. Søknadsfristen var 10.12.2018. Det har
kommet inn 9 søknader.

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner innkomne søknader og prioriteringer av disse som
grunnlag for søknad om Nasjonal tilskuddsordning for barn i lavinntektsfamilier i regi av Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.
1. Et inkluderende fritidsmiljø i Halden- Halden kommune/avd.for samfunnsutvikling
2. Barnas verdensmøter- Vår verden
3. Kul Tur- Halden Røde kors
4. Skattekammer/BUA utstyrssentral- Kirkens bymisjon
5. Fargespill Østfold- Flere farger Halden
6. Støtte til cuptur- Halden basketballklubb
7. Integrering for alle- Halden atletklubb
8. Alle skal med- Ishockeyklubben Comet Halden

Saksutredning:
Bakgrunn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir)forvalter Nasjonal tilskuddsordning av barn i
lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer
blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere
barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av
foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller
religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal ha så langt det er mulig, ha lave eller ingen kostnader. Det
legges vekt på at tiltak skal skje i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. Det kan
søkes om tilskudd som bidrar til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på
alternative mestringsarenaer, og fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Videre
vektlegges tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold. Både offentlige instanser, private aktører og
frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Tilskudd prioriteres ikke til:
- Eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller
eksisterende tilbud eller stillinger
- Tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
- Tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolens
budsjetter
- Å dekke medlemsavgifter
- Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
- Rene utviklings- og samordningstiltak, kompetanseheving og utviklingsarbeid i Nav
- Tiltak med liten grad rettet opp mot målgruppen
Følgende søknader er mottatt:
1. Et inkluderende fritidsmiljø i Halden- Halden kommune/ samfunnsavd. 988 000,2. Barnas verdensmøter- Vår verden
350 000,3. Kul Tur- Halden Røde kors
85 000,4. Skattekammer/BUA utstyrssentral- Kirkens bymisjon
400 000,5. Fargespill Østfold- Flere farger Halden
385 4086. Støtte til cuptur- Halden basketballklubb
9 000,7. Integrering for alle- Halden atletklubb
50 000,8. Alle skal med- Ishockeyklubben Comet Halden
50 000,9. MedNatur Halden- MedNatur AS
300 000,-

Vurderingskriterier:
Barn og unge
Følgende søknader vurderes oppfylle kriteriene til Nasjonal tilskuddsordning av barn i lavinntektsfamilier.
Vurderingene er gjort på bakgrunn av at tiltakene er rettet mot barn og unge og deres familier som er
direkte berørt av fattigdomsproblematikk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Et inkluderende fritidsmiljø i Halden- Halden kommune/avd.for samfunnsutvikling
Barnas verdensmøter- Vår verden
Kul Tur- Halden Røde kors
Skattekammer/BUA utstyrssentral- Kirkens bymisjon
Fargespill Østfold- Flere farger Halden
Støtte til cuptur- Halden basketballklubb
Integrering for alle- Halden atletklubb
Alle skal med- Ishockeyklubben Comet Halden

Følgende søknad vurderes ikke å falle innunder kriteriene.
 MedNatur Halden- MedNatur AS
Årsaken til at denne søknaden ikke prioriteres er at dette tiltaket vurderes til å være drevet på
forretningsmessig basis.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Konklusjon
Halden kommune har sin visjon om at Halden skal være et godt sted å vokse opp i. Det vises til
Folkehelseprofilen for 2018 hvor 18 % av Haldens innbyggere bor i lavinntektsfamilier. Det er 6%
prosentpoeng høyere enn landet forøvrig.
Når et barn er fattig i Norge, betyr det at barnet mangler ressurser til å kunne fungere sosialt, delta i
aktiviteter og ha den levestandarden som er vanlig for barn i Norge. Barn og unge må ha en mulighet til
deltagelse i det sosiale liv uavhengig av hvem de er, og hva slags bakgrunn de har. Rådmannen er opptatt
av at alle skal ha samme/lik mulighet uavhengig av sosial og økonomisk status.
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