Kriterier for vurdering av søknader til nasjonal tilskuddsordning
barnefattigdom.
Målsetting med tiltaket.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom 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. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et tiltak i
regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta
jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Målgruppe
 Målgruppen er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer.
 Når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter, inngår også familien deres i
målgruppen.
Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer
Ved utforming av søknad henvises det til veileder til rundskriv 01/2017 nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom- søknad om støtte for 2017.
Tilskudd prioriteres ikke til
a) Eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller
eksisterende tilbud eller stillinger
b) Tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
c) Tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom
skolenes budsjetter.
d) Tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter.
e) Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
f) Rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og
utviklingsarbeid i NAV
g) Tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
h) Tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Lenker til informasjon om tilskuddsordningen:
Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017
Hjemmeside Evje og Hornnes kommune

Kommunens kriterier for vurdering av søknader prioriteringer av tilskudd
Vedtatt i Kommunestyret 28.09.2017 K-styresak nr. 49/17.
Kriteriene er utarbeidet med hjemmel i Rundskriv 01/2017 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning
mot barnefattigdom ( Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), pkt.2 Kommunal forankring:
«I behandling av søknadene skal kommunen foreta en politisk og administrativ vurdering og
prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. Prioriteringene bør gis
på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn
av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår
i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og kommunens planarbeid. Det skal legges til
rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse på prioritering, planlegging og gjennomføring
av tiltaket, der det er naturlig.»
Kommunen skal uttale seg om kvalitet og prioritering av søknader til Bufdir, jfr. Pkt 3.f i Rundskriv
01/2017.
Utfordringsbildet i Evje og Hornnes kommune
Folkehelseprofilen for perioden 2012-2017 viser at kommunen har flere utfordringer innen området
Levekår. Dette er spesielt i forhold til andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er
høyere enn landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.
Videre er andel barn av enslige forsørgere høyere enn i landet som helhet Det samme gjelder andel
uføretrygdede i alderen 18-44 år. Frafall i videregående skole er lavere enn både fylket og landet.
Innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon, K-styresak nr. 58/16, og med bakgrunn i
utfordringsbildet slik det framgår av folkehelseoversikten kommunen ha følgende fokusområder
 Befolkningssammensetning
 Gode tilbud og tjenester for barnehage, skole, kultur, helse og omsorg
 Tidlig oppdagelse – forebyggende tiltak
 Regionsenter Evje- hjertet i Agder
Handlingsplan tidlig innsats barnefattigdom
Evje og Hornnes kommune har utarbeidet handlingsplan tidlig innsats barnefattigdom, vedtatt Kstyresak nr. 48 /2017, september 2017.
Mål og målgruppe:
 Mål: forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og
barnefamilier
 Målgruppe:
o Barn og unge i lavinntektsfamilier

o

Unge voksne mellom 18-25 år som ikke er i opplæring eller arbeid

Kommunens kriterier for vurdering og prioritering av innkomne søknader
Kommunens kriterier for vurdering og prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning tar
utgangspunkt i fokusområde tidlig oppdagelse – forebyggende tiltak i kommuneplanen og
handlingsplan for tidlig innsats barnefattigdom.
1) Tiltak som tar utgangspunkt i lokale levekårsutfordringer.
2) Tiltak som fremmer deltakelse i aktiviteter og sosial inkludering for barn og unge i
lavinntektsfamilier
3) Tiltak som har fokus på forebygging og reduksjon av fattigdom og sosial ekskludering
blant barn, unge og barnefamilier
4) Tiltak som er nøytrale i forhold til religion, politisk ståsted og seksualitet
5) Tiltak har sammenheng med målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen,
og kommunens planarbeid.
6) Tiltak som har en konkret beskrivelse av hvordan tiltaket vil bidra til å oppnå
regelverkets formål
7) Tiltaket inneholder en tydelig beskrivelse av hvordan deltakere fra målgruppen skal
rekrutteres
Kommunen gjør en vurdering utfra de nevnte kriterier og tiltakene som gis prioritet inngår i en
helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og kommunens planarbeid.
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