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Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – 2018 (846/61)
Ordningen reguleres av Bufdirs rundskriv 01/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 269 441 000 kroner
• Totalt søknadsbeløp: 514 291 610 kroner (inkluderer øremerkede tilskuddsmottakere
og avviste søknader)
• 1190 søknader
• Totalt antall søknader fra offentlige instanser: 541
• Søknader fra frivillige organisasjoner gjennom kommunen: 453
• Søknader fra frivillige organisasjoners sentralledd (direktesøknader): 80
• Søknader fra private aktører: 116
• Innvilget helt eller delvis: 751
• Avslag: 430 søknader ble avslått etter realitetsbehandling, mens 5 søknader ble
avvist grunnet fristoversittelse.
• Kommuner som bekreftet at de ville oppfylle vilkårene for ordningen (innsendt
bekreftelsesskjema): 277
• Kommuner det faktisk kom inn søknader fra: 239
• Av 24 klager totalt fikk 9 helt eller delvis medhold av direktoratet. Ingen klager ble
avvist. 15 klager ble oversendt departementet for endelig behandling. Departementet
stadfestet samtlige vedtak.
Vi viser til oversendte nøkkeltall over tildelinger («Nøkkeltall 2018»; samlet oppdatert oversikt
etter ordinær tildeling, tildeling etter klagebehandling og tilleggstilleggstildelinger i forbindelse
med utbetaling av restmidler).
Prioriteringer
Bufdir har prioritert søknadene i tråd med prioriteringene i rundskriv 01/2018, og
innvilgelsesprosenten er følgelig noe høyere for søknader som møtte disse. Vi understreker
at mange tiltak vil bli registrert på flere prioriteringer. Prioriteringene var:
•

Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.

I oversendte nøkkeltall, under fanen «1. Oversikt Nasjonalt», kan man se en oversikt over de
ti kommunene som har fått innvilget mest midler totalt til frivillige, kommunale og private
aktører (diagram E). De ti kommunene er Oslo, Bergen, Haugesund, Trondheim, Drammen,
Kristiansand, Skien, Stavanger, Bærum og Fredrikstad. Sett opp mot andel barn som lever i
husholdninger med vedvarende lavinntekt (3 år, EU60, 2015-tall), ser man at flere ligger
vesentlig over. Det gjelder spesielt Oslo, Drammen, Skien og Fredrikstad. Dette målet er
imidlertid bare én indikator, som ikke alene gir et utfyllende bilde av levekårsproblemer i en
kommune. Byer som Trondheim og Stavanger ligger under snittet, men har områder med
mange levekårsutsatte familier. Alle de ti kommunene har store befolkningstall sammenlignet
med andre kommuner som søker midler gjennom ordningen, og selv om andelen barn i
vedvarende lavinntekt er relativt lav, utgjør gruppen et betydelig antall.
•

Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.

Bufdir har innvilget 600 søknader (om lag 240 millioner kroner) til tiltak hvor det er et
samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester i kommunen. Det er svært
positivt at så mange av tiltakene bidrar til økt samarbeid mellom kommunale forebyggende
tjenester og frivillig sektor, og Bufdir mener derfor tilskuddsordningen stimulerer til denne
typen samarbeid, noe også Fafo påpeker i sin evaluering av tilskuddsordningen (Fafo5

rapport 2018:04). Flere søkere nevner også knutepunktfunksjonen i søknadene og gir uttrykk
for av at denne er nyttig som et koordinerende ledd. (Se eget punkt om
knutepunktfunksjonen).
•

Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker.

Bufdir har innvilget om lag 140 søknader (om lag 90 millioner kroner) til tiltak som retter seg
mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.
•

Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

Bufdir har innvilget om lag 720 søknader (om lag 260 millioner kroner) til tiltak som skal
fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
Vurdering av årets søknader
Det kom inn 260 flere søknader for tilskuddsåret 2018 enn året før, og oversøkingen var
også denne gangen betydelig (514 291 610 kr mot tilskuddsrammen på 269 519 437 kr). I
2017 avslo direktoratet søknader hovedsakelig på bakgrunn av søknadenes kvalitet, heller
enn på grunn av begrensede midler. For 2018 var det derimot flere søknader som var gode
nok til å bli innvilget, men som ble avslått fordi det ikke var nok midler på ordningen til å
innvilge alle. I de fleste tilfellene var det søknadene som var lavest prioritert av kommunen
som ble avslått. Det er viktig å presisere at det i disse tilfellene ofte var snakk om kommuner
med mange gode søknader, der det totale tilskuddsbeløpet kommunen mottok likevel var
høyt sett i forhold til andelen barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt i kommunen.
Direktoratet mener å se at kvaliteten på søknadene heves for hvert år. Spesielt registrerer vi
at flere leverer bedre beskrivelser av aktivitetene i tiltaket og plan for rekruttering av
målgruppen til tiltaket. Dette kan blant annet ha sammenheng med at Bufdir ga mange
merknader i vedtakene i 2017 om dette, og at en del søkerne fulgte dette opp i ny søknad for
2018. Bufdir har gitt mer konkrete tilbakemeldinger til søkere enn tidligere. Dette gir søkeren
en bedre mulighet til å forbedre søknadene, men ved avslag kan det også gi søker et bedre
klagegrunnlag. Selv om dette skulle gi noen flere klager mener direktoratet at det er hevet
over tvil at dette er god forvaltningsskikk.
Flere av kommunene viser også til konkrete handlingsplaner for å bekjempe barnefattigdom
og ser ut til å ha utviklet samarbeid overfor målgruppen på tvers av tjenester og mellom det
frivillige og det offentlige. Samtidig er det fortsatt mange søknader som er svake, slik at det
er vanskelig å se konkret hva som skal gjennomføres og uklart hvordan målgruppen skal
rekrutteres til tiltaket. Direktoratet har erfart at stadig bedre hjelpetekster og spissede
spørsmål i søknadsskjemaet har ført til høyere kvalitet på søknader. Dette er pågående
forbedringsarbeid som direktoratet kan drive blant annet fordi vi har et fleksibelt elektronisk
søknads- og saksbehandlingssystem. Direktesøknadene fra store frivillige organisasjoner
holder ofte en høy kvalitet. Dette kan komme disse har god erfaring med prosjektsøknader
og at de er kjent med målgruppen gjennom øvrig arbeid.
I 2018 tok Bufdir i bruk et eget forenklet søknadsskjema for de som ønsket å søke om
tilskudd til utlånssentral. I dette skjemaet bekrefter søker at de skal gjennomføre tiltaket etter
bestemte betingelser, og det er lite fritekst. Direktoratet erfarte at skjemaet fungerte svært
godt og at det forenklet arbeidet for søkerne og også saksbehandlingen i direktoratet. Det ble
sendt inn 112 forenklet søknadsskjema for utlånssentraler. Bufdir vurderer forenklede
skjemaer for andre typer tiltak.
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Det er stor variasjon i hva slags tiltak som fikk støtte. Noen rekrutterer bredt og gir et
kortvarig aktivitetstilbud, mens andre er mer målrettet, har regelmessige aktiviteter og legger
større vekt på oppfølging av deltakerne. Et eksempel på sistnevnte er jobbtiltak som Bufdir
har sett en økning av. I 2017 ble det innvilget 280 søknader om jobbtiltak, mens dette økte til
364 i 2018. Også i 2018 ble mange tiltak innvilget støtte til tilbud i sommerferien, eller andre
skoleferier. Totalt var det 590 søknader (mot 406 søknader i 2017) som ble innvilget støtte til
sommerferieaktiviteter. Det var 383 tiltak som planla aktivitet i vinterferien, 212 i påskeferien,
416 i høstferien og 186 i juleferien. Dette kan tolkes som at det er et stort behov for
rimelige/gratis og inkluderende aktiviteter for målgruppen også i feriene. Kategoriene er ikke
gjensidig utelukkende.
Idretten
Som kjent ble det fra 2017 åpnet opp for at det kunne søkes om støtte til også deltakelse i
ordinære idrettsaktiviteter, men det prioriteres fremdeles ikke støtte til å dekke
medlemsavgifter. Dette var årsaken til at overføringene til idretten økte kraftig fra 2016 til
2017. Overføringene til idretten har videre økt med om lag 1 millioner kroner fra 2017 til
2018. Tildelingen utgjør nå om lag 11 millioner kroner fordelt på ca. 50 tiltak. Bufdir ser en
økning i antall søknader fra idretten (og andre aktører) som søkte midler til
fond/kontantkasser som skal brukes til å dekke utgifter til utstyr og kontingenter for
medlemmer med foreldre med redusert betalingsevne. Det ble ikke gitt støtte til kontingenter,
men flere kontantkasser/fond ble innvilget. Dette tolker direktoratet som et tydelig tegn på at
kostnadene knyttet til deltakelse i idretten fører til manglende inkludering av barn som vokser
opp i lavinntekt. For øvrig er tendensen at et relativt stort antall av søknadene fra lokale
idrettslag ikke oppfyller prioriteringene i regelverket og har svake beskrivelser av tiltaket med
tanke på måloppnåelse. Direktoratet ser at arbeidet med et fritidskort kan ha innvirkning på
hva som støttes gjennom tilskuddsordningen.
Offentlige, frivillige og private aktører
For 2017 rapporterte vi om et høyere antall søknader fra frivillige organisasjoner enn fra
kommuner. For 2018 var antallet derimot likere, og kommunene hadde levert litt flere (541)
enn de frivillige (533). Innvilgelsesandelen for de kommunale var også i år høyere (72 %)
enn for de frivillige (60 %), mens andel av søknadssummen som ble innvilget var høyere for
de frivillige aktørene (62 %) enn de kommunale (48 %). For de frivillige organisasjonene
utgjør dette 157 787 720 kroner fordelt på 320 søknader, og vi ser at over halvparten av de
totale tildelte midlene går til frivillige organisasjoner. Dette inkluderer organisasjoner som er
øremerket. Frivilligheten kan fremdeles sies å få god uttelling i ordningen og er en stor
bidragsyter til å redusere konsekvensene av å vokse opp i fattigdom.
Antall søknader fra private aktører økte kraftig i 2018 (116 søknader mot 45 i 2017), og
andelen søknader som ble innvilget økte derfor også fra 24 % i 2017 til 36 % i 2018.
Økningen kommer med stor sannsynlighet av at et par private aktører sendte inn svært
mange søknader om å arrangere det samme tiltaket i flere kommuner.
Vi ser fremdeles at antall frivillige organisasjoner som har søkt direkte til Bufdir i stedet for
gjennom en kommune øker noe. Dette er tidsbesparende for både søker, kommuner og
Bufdir, men vi mener fortsatt at det er hensiktsmessig å begrense adgangen til å søke direkte
til å gjelde organisasjoner med et sentralledd fordi den kommunale forankringen anses som
en betydelig styrke ved tilskuddsordningen.
Geografisk spredning
I 2018 var det 45 flere kommuner som meldte seg på tilskuddsordningen ved å sende inn
bekreftelsesskjema, enn året før - en økning fra 232 i 2017 til 277 i 2018. Det er svært
7

positivt at antallet kommuner som fatter interesse for tilskuddsordningen øker for hvert år,
samtidig som det er interessant å merke seg at 30 av de påmeldte kommunene ikke leverte
noen søknader. I fjor kunne direktoratet rapportere at kommuner i Nord-Norge var bedre
representert i søknadsbunken enn tidligere, og disse tallene har holdt seg stabile i 2018 (like
mange søknader fra Finnmark i 2018 som i 2017). Møre og Romsdal er også et fylke som
generelt har sendt inn få søknader, men som økte i 2017 (20 stk) og som gikk noe tilbake
2018 (17 stk). Sogn og Fjordane økte kraftig fra 18 i 2017 til 27 i 2018. En årsak til det lave
søknadstallet fra enkelte fylker kan komme av at det her mange mindre kommuner som
opplever at det er for ressurskrevende å følge opp ordningen og starte opp nye prosjekter, i
tillegg til at de har mindre erfaring med søknadsskriving enn større bykommuner. Det er
fortsatt slik at bykommunene, som er utvalgt i tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i
større bysamfunn», sender inn flere og bedre søknader.
Oslo kommune mottar 51,6 millioner kroner til 107 forskjellige tiltak. I Oslo er det åtte
prioriterte bydeler som kan søke direkte til Bufdir, samtidig som andre bydeler og
byomfattende frivillige og private aktører kan søke gjennom Oslo kommune sentralt. Dette
gjør at det blir et høyere antall søknader fra Oslo enn fra andre kommuner (164 søknader fra
Oslo mot 46 fra Bergen). Oslo kommune har et høyt antall barn som levere i familier med
vedvarende lavinntekt. Arbeidet med målgruppen er kommet langt i Oslo og kvaliteten på
søknadene er ofte bedre enn i andre bykommuner.
Bufdir skal fortsette å arbeide for at tilskuddsordningen blir kjent for flere kommuner, særlig
de som ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til andel barn i vedvarende
lavinntekt.
Fritidserklæringen
Målsettingen i Fritidserklæringen fra 2016 er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta
jevnlig i én organisert aktivitet. Evalueringen til Fafo (2018:4) viser at kommunene foreløpig
erfarer at Fritidserklæringen foreløpig i liten grad har hatt noen betydning for deres innsats
mot barnefattigdom. Fafo peker på at dette kan skyldes at det har gått relativt kort tid siden
erklæringen ble undertegnet, men kanskje også at mange har mye aktivitet på området
likevel. Bufdir ser at det er en økning i antallet tiltak som støtter opp om Fritidserklæringen.
Det var totalt 324 innvilgede tiltak (som mottok tilsammen i overkant av 89 millioner kroner)
som støtter opp om Fritidserklæringen ved at tiltakene inneholder minst en organisert og
regelmessig fritidsaktivitet. Dette var en betydelig økning fra 130 tiltak i 2017 og er en positiv
utvikling. Aktivitetene kan for eksempel være ulike kurs- og gruppetilbud (teater, dans,
musikk, m.m.) og åpen hall ettermiddager/helger med organisert tilbud. Tiltakene inneholder
faste, ukentlige organiserte aktiviteter for målgruppen.
Også inkludert i tallet over tiltak som støtter fritidserklæringen er de tiltakene som omhandler
utlånssentraler. Utlån av gratis utstyr kan senke terskelen for deltakelse og bidra til at barn
og unge kan delta regelmessig i fritidsaktivitet.
Knutepunktfunksjonen i kommunene
Også i 2018 måtte kommunene bekrefte at de hadde opprettet en knutepunktfunksjon og
beskrive denne i et bekreftelsesskjema. Som i 2017 stilte vi som krav at disse minimum
skulle inneholde informasjon om hvordan kommunen konkret skulle organisere
knutepunktfunksjonen, og om de hadde identifisert hvem (person/instans/etat/utvalg) som
skulle ha ansvaret for rollen og ha oversikt/informasjon om tiltak i kommunen.
Gjennomgangen viste også i 2018 stor variasjon i hvilke beskrivelser som ble gitt og
kvaliteten på disse. Flere viste til gode og tydelige planer for hvordan funksjonen skulle
organiseres (se fane nr. 8 i oversendte oversikt over nøkkeltall), mens andre kun viste til
hvilken person som skulle koordinere arbeidet i kommunen. Noen forvekslet
8

knutepunktfunksjonen med kontaktpersonen for ordningen i kommunen. Det krevde en del
oppfølging fra direktoratet for å få alle beskrivelsene tilstrekkelige gode. Så langt har vi
imidlertid ikke ønsket å stille for strenge krav til knutepunktfunksjonene. Det har vært opp til
kommunene selv å finne en løsning på å ivareta denne funksjonen slik den er beskrevet i
strategien. Hvorvidt Bufdir skal øke kravene til beskrivelse av funksjonen, og be om at
kommunene rapporterer på hvordan den har fungert, er noe vi må vurdere. Behovet for
kunnskap knyttet til knutepunktsfunksjonen må stadig veies opp mot merarbeid/belastning vi
legger på kommunen.
Å ha en aktiv knutepunktsfunksjon i kommunen kan ha stor betydning for en helhetlig innsats
for sosial inkludering av barn og unge. En viktig hensikt med knutepunktsfunksjonen er å
bidra til at alle tjenester og tilbud som har direkte kontakt med barn, unge og deres familier,
er klar over at de har et ansvar for å bidra til at barn og unge fra lavinntektsfamilier får
mulighet til å delta på lik linje som andre. Direktoratet har fått tilbakemelding fra frivillige
organisasjoner som opplever at knutepunktfunksjonen har gjort det enklere å samarbeide
med kommunene. Funnene i Fafo-evalueringen (2018:04) viser derimot at noen kommuner
opplever det vanskelig å operasjonalisere knutepunktfunksjonen. Fafo anbefalte at
direktoratet tydeliggjorde hva som er hensikten med funksjonen. I regelverket for 2019 har
direktoratet derfor presisert ytterligere hva funksjonen innebærer.
Kommunens politiske og administrative vurdering og prioritering
Kommunene som vil søke eller åpne for søknader fra andre aktører i kommunen må forplikte
seg til å foreta en politisk og administrativ vurdering av alle innkomne søknader, oppnevne
en kontaktperson og sørge for at kommunen ivaretar en knutepunktfunksjon som beskrevet i
regelverket.
Både i Fafos evaluering av fattigdomstiltakene i storbymiddelordningen (Fafo-rapport
2010:19) og i flere tidligere studier, pekes det på at politisk forankring ofte fører til større
bevissthet rundt problemstillinger og mer forutsigbarhet i arbeidet med fattigdom. I Fafos
evaluering av «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» fra 2018 (Fafo-rapport
2018:04) kommer det også fram at informantene mente at politisk oppmerksomhet var en av
flere viktige forutsetninger for å oppnå målet med tilskuddsordningen, og det konkluderes
blant annet med at tilskuddskommunene i større grad enn andre kommuner har
barnefattigdom på den politiske dagsorden.
Direktoratet bruker betydelige ressurser på å følge opp den kommunale forankringen og har
fått tilbakemelding fra en del mindre kommuner om at prosessen er omstendelig for kun et
par søknader. I regelverket for 2018 la Bufdir derfor inn at det ikke stilles krav om politisk
forankret vurdering av søknadene fra kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader.
Det var 30 kommuner som var positive til endringen og som valgte å ikke vurdere og
prioritere søknadene. Det er en fare for at denne endringen fører til mindre politisk
oppmerksomhet rundt barnefattigdom i de aktuelle kommunene, og Fafo anbefaler at
konsekvensene av dette bør følges nøye (2018:04). Bufdir mener at dette veies opp av at
flere kommuner oppfatter ordningen som mindre byråkratisk/ressurskrevende å delta i og at
tilfanget av nye kommuner sannsynligvis vil øke. Direktoratet ønsker å presisere at
kommunene likevel må etablere en knutepunktfunksjon.
Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Et bredt spekter av ulike tiltak støttes gjennom ordningen. I regelverket er det spesifisert at
man kan søke om tiltak som
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•
•
•

bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta
i kultur- og fritidsaktiviteter
bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta
i ferieaktiviteter
bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer

I praksis er kategoriene ofte overlappende og det er ikke uvanlig at samme søknad både
omfatter ferie- og fritidstilbud og alternative mestringsarenaer.
Fafo (2018:04) har i sin evaluering av tilskuddsordningen sett blant annet på i hvilken grad
ordningen bidrar til at barn/unge fra lavinntektsfamilier blir inkludert og om ordningen bidrar til
et inkluderende fritidsmiljø. Hovedfunnene deres var at:
•
•

•
•

•

Kommuner som mottar tilskudd ser ut til å ha en større innsats rettet mot barn og
unge i lavinntektsfamilier, enn kommuner som ikke mottar tilskudd.
Kommunene er mer oppmerksomme (enn ved tidligere evalueringer) på
fattigdomsutfordringer ved at de nå har mer planmessig arbeid, at de samarbeider
mer med frivillige organisasjoner, og at de setter barnefattigdom på den politiske
dagsorden oftere.
Barnefattigdom anerkjennes i større grad som en kommunal utfordring (enn i tidligere
studier).
Kommunene mener selv at det som er viktigste for å lykkes er tidlig innsats, utvikling
av attraktive tilbud, generelle og ikke-stigmatiserende tiltak, og lokal politisk
oppmerksomhet.
Tilskuddskommunene er tydelig kommet lengre i barnefattigdomsarbeidet enn andre
kommuner. De lykkes oftere med nettopp ikke-stigmatiserende og åpne tilbud. De har
barnefattigdom oftere på den politiske dagsorden og har oftere forankret arbeidet sitt i
planer. Fafo mener videre at dette er en indikasjon på at tilskuddsordningen bidrar til
et mer inkluderende fritidsmiljø i disse kommunene.

Effektene som Fafo identifiserer ser ut til å i stor grad dreie seg om lokal politisk
oppmerksomhet om problematikken rundt barnefattigdom, og at denne oppmerksomheten
fører til en større og mer målrettet satsing på lokalt nivå. Samtidig fant Fafo at det var kun
halvparten av tilskuddskommunene som mente at temaet barnefattigdom stod på
kommunens politiske dagsorden. Dette viser at den politiske og administrative forankringen
som denne tilskuddsordningen krever av dem spiller en viktig rolle for måloppnåelse for
ordningen da det gir kommunene anledning til politisk diskusjon, men at det alene ikke er
nok.
Når det gjelder måloppnåelse for enkelttiltakene som mottar tilskudd, er det slik at
tilskuddsmottakerne i søknadene skal formulere mer konkrete målsettinger som for eksempel
hvilke aktiviteter de skal gjennomføre, hvor mange deltakere/aktiviteter, hvilke samarbeid de
skal etablere, ol. I tråd med BØS 6.3.6 skal de rapportere om måloppnåelse på disse
punktene i sluttrapporten. Etter gjennomgang av sluttrapportene for 2017-tiltakene, ser
direktoratet at de fleste oppgir at de har høy grad av måloppnåelse ved at de har
gjennomført de planlagte aktivitetene for tilskuddsordningens målgruppe. I det videre vil vi
utdype mer om direktoratets oppfatning av måloppnåelse for ulike tiltaksformer.
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Kultur- og fritidsaktiviteter
Lavterskeltilbudene rekrutterer bredt og skal være attraktive for barn og ungdom både i og
utenfor målgruppen. Bufdir legger særlig vekt på at de bør ha en god plan for å spre
informasjon til målgruppen og rekruttere de som har størst behov, i tillegg til øvrige deltakere.
Likevel vet vi lite om hvor godt de faktisk treffer i etterkant basert på rapportgjennomgang,
fordi det sjelden føres statistikk over hvilke brukere som faktisk er i målgruppen. Det
begrunnes ofte med at det virker stigmatiserende å samle inn opplysninger om dette.
Bufdirs rapportgjennomgang tyder på variasjon i hvor gode tilskuddsmottakerne er til å
etablere samarbeid med relevante instanser for å sikre at tilbudene benyttes av målgruppen.
For å øke sannsynligheten for måloppnåelse prioriterer direktoratet derfor søknader der
strukturerte samarbeid allerede er igangsatt/planlagt på søknadstidspunktet.
Tilbakemeldinger fra kommunene tyder på at lavterskeltilbud for alle eller tiltak som
reduserer økonomiske barrierer for deltakelse på eksisterende sosiale arenaer er den
foretrukne løsningen. Ulempen er at vi vet mindre om i hvilken grad lavterskeltilbudene treffer
de som trenger det aller mest, og at bruken av fattigdomsmidlene kan være mindre målrettet
når den brukes til universelle tiltak. Inkluderingsarbeid krever imidlertid at tiltak er attraktive
for jevnaldrende som ikke sliter sosialt eller økonomisk. Tiltakene skal også bidra til et godt
og trygt miljø. Bygger en smale tiltak kun for sosialt og vanskeligstilte, vil det bidra til
uønskede effekter i lokalmiljøet og til unødig stigmatisering av gruppen som skal hjelpes.
De målrettede tiltakene kan anses som vellykkede hvis de når barn som ellers ikke ville hatt
økonomiske forutsetninger for å delta uten å være stigmatiserende. Bufdirs
rapportgjennomgang tyder på at disse tiltakene generelt er relativt greie å gjennomføre og
treffer godt, men at de er avhengige av et godt system for å identifisere de som skal dra nytte
av det og sørge for at tiltakene ikke erstatter rettighetsbaserte ytelser gjennom f.eks. NAV.
Det er også enkelte rapporter om at aktivitetskort/opplevelseskort blir en tydelig markør på
lavstatus/fattigdom, og systemet for fordeling av kortene og hvorvidt de er en del av en
generell ordning virker å være avgjørende for suksessen.
Det har vært en nedgang i søknader om tiltak som utelukkende er åpne for barn og unge i
lavinntektsfamilier, i takt med økende bevissthet både blant søkere og i forvaltningen om å
unngå stigmatiserende tiltak og «fattigdomsklubber». Det finnes imidlertid noen tiltak som
både er åpne og målrettede: åpne fritidstilbud som er geografisk plassert i spesielt utsatte
områder der en stor andel av beboerne lever i vedvarende lavinntekt (f.eks. med høy tetthet
av kommunale boliger). Tiltakene vurderes ofte å gi god effekt fordi de treffer mange,
samtidig som de rekrutterer bredt innenfor området og ikke virker stigmatiserende. Det er
imidlertid begrenset hvor mange av den totale målgruppen som kan nås gjennom slike tiltak,
fordi det i store deler av landet kreves mer målrettet rekruttering for å nå mange i
målgruppen.
Tilskudd til ferieaktiviteter
Bufdirs erfaringer fra søknads- og rapportbehandling tyder på at ferietiltak ofte får gode
tilbakemeldinger fra deltakerne og lykkes med å gi barn i lavinntektsfamilier opplevelser i
feriene som de ellers ikke ville fått, enten sammen med egne familier eller med andre barn.
Det mest avgjørende for hvorvidt tiltakene lykkes virker å være rekrutteringen.
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Familietilbudene er ofte gode på rekruttering og samarbeid med kommunale tjenester, velger
familiene basert på faste kriterier (f.eks. gjennom henvisning fra NAV som kjenner den
økonomiske situasjonen i familien) og retter seg ofte bare mot barnefamilier med lav inntekt.
Vi ser også at mange fokuserer på integrering av innvandrerfamilier ved å gi dem innføring i
norsk friluftsliv og legge til rette for at de kan knytte kontakter med andre deltakere.
Tilbudene som bare retter seg mot barn har som regel åpen påmelding, men med prioritering
av barn i målgruppen. Kvaliteten på rekruttering er mer varierende for disse tiltakene, og på
samme måte som med fritidstilbudene vet vi mindre om i hvilken grad de når de som trenger
det mest. Tiltakene som har innledet strukturerte samarbeid med kommunale tjenester,
frivillige organisasjoner og andre aktører som er i kontakt med målgruppen, lykkes oftere
med tilbudene. Fordelen med slike tilbud er at de ikke virker stigmatiserende og gir det
samme tilbudet til barn i lavinntektsfamilier som til andre.
Tilskudd til alternative mestringsarenaer
Enkelte tiltak innebærer tett oppfølging over lengre tid av et mindre antall personer i
målgruppen, mens andre gir et mer kortvarig tilbud til et stort antall brukere. Antallet barn
som nås må derfor veies opp mot den forventede effekten for den enkelte. Tiltak som
innebærer jobbtrening når ofte et relativt lavt antall og har høyt kostnadsnivå per deltaker
(lønn). Slike tiltak har i snitt om lag dobbelt så høyt kostnadsnivå pr. deltaker enn
fritidstiltakene sett samlet. Direktoratet stiller høyere krav til målrettet rekruttering av
deltakerne og beskrivelse av forventede effekter.
Målsettingene med denne typen tiltak er oftere relatert til de mer langsiktige effektene. Flere
studier har vist at barn som vokser opp i familier som mottar sosialhjelp eller oppfyller andre
indikatorer på fattigdom, er mer utsatt for selv å havne i samme situasjon som voksne.
Som kjent er det vanskelig å gi anslag på effekt av langsiktig forebyggende arbeid. Det er
likevel godt etablert at forebyggende tiltak som lykkes kan være svært lønnsomme for
samfunnet, selv når man bare lykkes med å forhindre frafall og utenforskap for et lite antall.
Blant annet har Vista Analyse sett på den samfunnsøkonomiske gevinsten av å unngå at
ungdom ender utenfor arbeidslivet, i rapporten «Samfunnsøkonomiske konsekvenser av
marginalisering blant ungdom». De slår fast at selv små endringer som gjør at ungdommer
unngår uføretrygd, men går litt inn og ut av arbeidslivet, kan gi betydelige gevinster for
samfunnet, i tillegg til gevinster for den enkelte ungdom og hans eller hennes familie.
Erfaringer fra gjennomgang av sluttrapporter tyder på at denne type tiltak ofte er mer
målrettet enn andre tiltak, har gode rutiner for samarbeid og treffer målgruppen godt. Enkelte
tiltak fører oversikt over hvor mange som kommer i fast jobb etter at tiltaket er fullført, hvor
mange som slutter underveis osv., men det er vanskelig å trekke noe generelt om effekter av
tiltakene ut av dette.
Utfordringer med ordningen eller regelverket
Fafo-rapporten (2018:04) som har sett på effektene av tilskuddsordningen fant at
informantene (tilskuddsmottakere) stort sett er godt fornøyd med Bufdirs forvaltning av
tilskuddsordningen og at de spesielt pekte på Bufdirs grundige vurdering av søknadene som
noe positivt. Utfordringene som informantene likevel pekte på var at de opplever det som
negativt for gjennomføring av tiltakene at svar på søknadene kommer sent på våren
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(vanligvis starten av mai) og at flere derfor uttrykte et ønske om en flerårig tilskuddsordning.
Barnefattigdoms-begrepet i regelverket/ordningen ble også trukket fram som problematisk,
da informantene mente at begrepet kan virke stigmatiserende og heller ikke helt dekkende
for målgruppens utfordringsbilde. (2018:04; s. 1-17)
Direktoratet er i stor grad enig i at disse punktene byr på utfordringer. Navnet på
tilskuddsordningen ble som kjent endret i regelverket for 2019, og direktoratet er av den
oppfatning at navnet nå i større grad adresserer det som er målet med tilskuddsordningen.
Når det gjelder tidspunkt for offentliggjøring av vedtak i 2018 fikk de frivillige organisasjonene
som søkte direkte til Bufdir fikk svar på sine søknader 8 uker tidligere enn i 2017. I tillegg har
vedtak om avslag på søknader blitt sendt ut fortløpende. Samlet har dermed langt flere
søkere mottatt tidligere svar på søknadene sammenlignet med i 2017. Direktoratet er godt
fornøyd med å ha redusert saksbehandlingstiden når det i 2018 var 257 flere søknader enn i
2017.
Videre mener Bufdir at det å gjøre tilskuddsordningen flerårig, vil være med på å redusere de
ulempene som den lange saksbehandlingen fører til – samtidig som at det vil gi tiltakene
større grad av forutsigbarhet og tid til å utvikle gode løsninger. Denne endringen bør komme
inn i regelverket i forbindelse med større endringer eller sammenslåinger av
tilskuddsordninger.
Oppsummering
Helhetsvurderingen av tilskuddsordningen er at tiltakene som har mottatt støtte i stor grad
bidrar til å oppfylle den overordnede målsettingen om å redusere konsekvensene av
barnefattigdom. I tillegg til punktene som er nevnt under avsnittet om måloppnåelse, viser
Fafo-evalueringen (Fafo-rapport 2018:04) at ordningen bidrar til et inkluderende fritidsmiljø.
Svarene på surveyen viser at tilskuddskommunene oftere enn andre kommuner mener de
har lyktes med å utvikle generelle, ikke-stigmatiserende tiltak, og at de oftere har lyktes med
å utvikle tiltak som er attraktive og varierte. Så å si alle i surveyen sier at tiltakene i stor eller
nokså stor grad når tilskuddsordningens målgruppe. Dette gjør det mulig å konkludere med
at ordningen bidrar til inkludering (Fafo 2018, s. 178). Tilskuddsordningen gir et
handlingsrom til å sikre en ekstra innsats, og den stimulerer til samarbeid og
tiltaksinnovasjon.
Evalueringen trekker frem tre alternative modeller for hvordan man kan støtte kommuner og
organisasjoners arbeid med å styrke den sosiale inkluderingen av barn og unge i
lavinntektsfamilier. En av modellene er å slå sammen flere tilskuddsordninger til én ordning.
Ved å lage en felles bevilgning for utviklingsarbeid knyttet til inkludering av barn og unge kan
satsingen bli enda mer kraftfull, og kommunene og organisasjonene kan konsentrere
innsatsen. En ulempe ved en slik fellesordning er at det kan svekke konsentrasjonen om
målgruppen til ordningen. Arbeidet med å vurdere en sammenslåing av flere ordninger er
påbegynt og direktoratet er i dialog med departementet om arbeidet rundt dette.
Fafo-evalueringen peker også på at kommuner og organisasjoner er opptatt av at enkelte
aktiviteter kan være kostnadskrevende og at det må vurderes om det bør gjøres en spesifikk
erfaringsinnhentning knyttet til ulike modeller for å løse betalingsutfordringer for deltakelse i
aktiviteter. Et viktig initiativ for både kommuner og frivillige organisasjoner er verktøyet
ALLEMED. Dette er et viktig bidrag for å øke bevisstheten om inkludering og sammen lage
helt konkrete løsninger for hvordan man kan sikre at alle som ønsker det, har mulighet for å
delta i aktiviteter (Fafo 2018, s. 185). I arbeidet med Fritidserklæringen har det også vært
etterspurt etter en enkel metode for frivillige organisasjoner og idretten å få dekt kostander til
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individuelle utgifter for barn og ungdom. I statsbudsjettet for 2019 har departementet derfor
foreslått 10 millioner kroner til en pilotordning over to år, for å få mer erfaring med hvordan
en ordning for å dekke slike utgifter kan administreres. Bufdir har fått i oppdrag å rekruttere
omlag 10 kommuner til pilotprosjektet. Bufdir er i dialog med departementet om dette
arbeidet.

Årets tildelinger
Vi viser til Excel-oversikt som er sendt departementet, da det vil ta uforholdsmessig mye
plass å ta de inn her.
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Tilskudd til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (846/60)
Ordningen reguleres av Bufdirs rundskriv nr. 02/2018.
Nøkkeltall 2018
• 23 utvalgte bykommuner og 8 utvalgte bydeler kan søke om tilskudd: Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,
Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn,
Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene,
Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.
• For 2018 kom det inn søknader fra samtlige bykommuner og bydeler.
• Bevilgning: 36 510 000 millioner kroner.
• Bundet opp i flerårige tiltak med tilsagn (forbehold om Stortingets bevilgning) om
midler gitt i 2016 og 2017: kr. 19 595 300 millioner kroner, til i alt 35 tiltak.
• Det var etter dette 16 914 700 millioner kroner til fordeling.
• Antall innkomne søknader: 123.
• Total søknadssum: 77 128 644 millioner kroner.
• Innvilget helt eller delvis: 30
• Avslag: 78 søknader avslått etter realitetsbehandling og 15 søknader avvist grunnet
brudd på vilkår.
• Direktoratet mottok 7 klager. 2 av klagene ble omgjort av Bufdir mens 5 ble oversendt
til departementet for endelig behandling, departementet stadfestet Bufdirs vedtak.
Det ble holdt av om lag 900 000 kroner til klagebehandling. Av disse midlene er det igjen ca.
300 000 kroner som er overført til 2019.
Dette er en flerårig tilskuddsordning. Vedtakene som ligger til grunn for årets utbetalinger ble
fattet i enten 2016, 2017 eller 2018.
Prioriteringer
Hovedprioriteringene i tilskuddsordningen for 2018 er følgende:
•
•

Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og
arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.

Vurdering av årets søknader
Det er fortsatt høy oversøkning, og flere gode tiltak har fått avslag. Bufdir vurderer at
måloppnåelsen kunne vært enda bedre med høyere bevilgning.
Søknadene er likevel av varierende kvalitet. Mange søknader får godt frem lokale
utfordringer knyttet til utsatte ungdomsgrupper, har god plan for rekruttering av målgruppen,
detaljert aktivitetsbeskrivelse og konkrete resultatmål. Samtidig er noen av søknadene
kortfattede og svake når det gjelder den konkrete beskrivelsen av tiltaket og aktivitetens
omfang. Flere har også en svak plan for videreføring etter tilskuddsperioden, og mangler en
god plan for rekruttering av tilskuddsordningens målgruppe. Også i år er det noen søknader
som kun gjelder kurs/aktivitetsgrupper, og disse prioriteres ikke etter regelverkets punkt 4 c).
Noen søknader ble vurdert som ikke i tråd med tilskuddsordningens formål og innretning, da
tiltaket ikke fremsto som en etablering eller videreutvikling av en åpen møteplass slik det er
definert i regelverket. I mange av disse tilfellene fremgår det blant annet ikke hvordan tiltaket
vil rekruttere tilskuddsordningens målgruppe.
Mange av tiltakene som mottar tilskudd er tradisjonelle fritidsklubber/ungdomshus, både i
kommunal og frivillig regi.
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En ny tendens/trend vi har merket oss er at flere søknader skiller seg litt fra de mer
tradisjonelle fritidsklubbene/ungdomshusene ved at det har en mer moderne/kreativ
innretning på møteplassen. Vi ser at flere aktører søker om midler til å opprette nye typer
møteplasser, for eksempel «omreisende» møteplasser uten fast tilholdssted, også kalt
«hubber» eller «inkubatorer», der innholdet i tilbudet preges av mer kreative, digitale,
virtuelle aktiviteter der fokus er på å skape sine egne. Dette utfordrer bildet av møteplassen
som den mer tradisjonelle fritidsklubben der ungdom møtes etter skoletid. Først og fremst er
det positivt med nye aktører og nye former for sosiale felleskap, men denne typer søknader
krever spesielt en god plan for rekruttering av tilskuddsordningens målgruppe.
Noen få søknader er avslått på grunn av overlapping med søknader som er innvilget
gjennom barnefattigdomsordningen.
Noen søknader avvises da det enten søkes om mindre enn 400 000 kroner eller mer enn
800 000 kroner pr. tilskuddsår (jf. Regelverkets punkt 3 d).
Noen søknader avslås på bakgrunn av at de ikke rekrutterer bredt, men retter seg inn mot en
begrenset målgruppe og et lite antall ungdommer.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Definisjonen av åpne møteplasser er blitt tydeligere i regelverket siste årene. I regelverket for
2018 ble det satt inn en presisering av hva er åpen møteplass bør inneholde under «Andre
kriterier». Det ble presisert at møteplassen skal sikres trygge rammer rundt tilbudet. Enkelte
søknader til tilskuddsordningen gjelder investeringer eller prosjekter for å skape selvstendige
“møteplasser” i byrommet. Eksempler på dette er søknad om å bygge en skaterampe uten
tilknytning til øvrig ungdomstilbud i kommunen, eller å oppgradere en park/friluftsområde der
uorganisert ungdom kan oppholde seg. Bufdir er positiv til begge disse typene
oppgraderinger, men mener det er helt nødvendig for å sikre god formålsoppnåelse at det
sikres trygge rammer rundt møteplassene. Med presiseringen har det blitt tydeligere hva som
kreves for å motta tilskudd gjennom ordningen og hva en åpen møteplass innebærer.
Presiseringen er med på å bedre måloppnåelse på ordningen.
Det er fortsatt noen søknader som ikke beskriver hvordan de skal sikre trygge rammer rundt
tilbudet og disse søknadene avslås.
En av problemstillingene vi har sett i saksbehandlingen for 2018, og tidligere år, er at tiltak
som har fått innvilget 3-årig støtte tidligere, søker på nytt med tilnærmet samme innhold i
tiltaket. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er
krav om plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Bufdir har tidligere gjort
presiseringer i regelverket vedrørende dette, i 2017 ble det presisert at støtten er begrenset
til tre år og at vi ikke prioritere tiltak som i stor grad innebærer videreføring av eksisterende
tilbud. Tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å være
langvarig støtte til drift. Direktoratet ser at det er en fare for at noen tiltak gjør seg avhengig
av tilskuddsmidler og at plan for videreføring ikke gjennomføres. Søknader som er mer eller
mindre identiske med tidligere innvilgede søknader, og som ikke søker om en konkret ny
videreutvikling, har fått avslag.
Kommunereformen vil føre til at flere mindre kommuner som tidligere ikke kunne søke på
denne ordningen, nå vil kunne søke som del av en storbykommune. For tilskuddsåret 2018
gjelder dette kommunene Andebu og Stokke, som blir en del av Sandefjord kommune, og
Lardal, som blir en del av Larvik kommune. Fra 2020 vil kommunereformen kunne føre til at
søknadsmassen øker ytterligere.
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Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og
ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte
bykommunene.
Bufdirs helhetsvurdering av tilskuddsordningen er at tiltakene som har mottatt støtte i stor
grad bidrar til å oppfylle den overordnede målsettingen om å bedre oppvekst- og levekårene
for barn og ungdom. I tillegg bidrar tilskuddsordningen til å styrke kommunenes generelle
oppmerksomhet på målgruppen, noe som i seg selv er en viktig effekt. Her kan kunnskap fra
evalueringer av andre tilskuddsordninger trolig være overførbar.
Tidligere evalueringen av fattigdomstiltak viser at tiltakene har ført til økt oppmerksomhet om
barnefattigdom i kommunene og konkluderer med at tilskudd har ført til tiltak som ellers ikke
ville ha blitt etablert (Fafo-rapport 2012:24: Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial
eksklusjon og Fafo-rapport 2010:19: Tiltak for fattige barn og unge).
Fafo-rapporten fra 2018 (Fafo-rapport 2018:04: Fra deltakelse til mestring. Evaluering av
nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) har blant annet vurdert i hvilken grad
ordningen bidrar til at barn/unge fra lavinntektsfamilier blir inkluder og om ordningen bidrar til
et inkluderende fritidsmiljø. Hovedfunnene de gjorde var som følgende:
•

Kommuner som mottar tilskudd ser ut til å ha en større innsats rettet mot barn og
unge i lavinntektsfamilier, enn kommuner som ikke mottar tilskudd.
• Kommunene er mer oppmerksomme enn ved tidligere evalueringer på
fattigdomsutfordringer ved at de har mer planmessig arbeid, at de samarbeider mer med
frivillige organisasjoner, og at de setter barnefattigdom på den politiske dagsorden
oftere.
• Barnefattigdom anerkjennes i større grad som en kommunal utfordring, i større grad
enn i tidligere studier.
• Kommunene mener selv at det viktigste for å lykkes er tidlig innsats, utvikling av
attraktive tilbud, generelle og ikke-stigmatiserende tiltak, og lokal politisk
oppmerksomhet. Samtidig mener halvparten av tilskuddskommunene at temaet står på
kommunens politiske dagsorden.
• Tilskuddskommunene er tydelig kommet lengre enn andre i barnefattigdomsarbeidet
enn andre kommuner. De lykkes oftere med ikke-stigmatiserende og åpne tilbud.
• Tilskuddskommunene setter barnefattigdom oftere på dagsorden og har oftere
forankret arbeidet sitt i planer.
Selv om disse evalueringene rettet seg spesifikt mot barnefattigdomsstiltak, vurderer vi at
lignende effekter gjør seg gjeldende for ordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn. Det er dermed grunn til å tro at ordningen hever den generelle
oppmerksomheten kommunene har på å skape møteplasser.
Mange av tiltakene som mottar tilskudd er fritidsklubber/ungdomshus, både i kommunal og
frivillig regi. Ungdata 2018 – Nasjonale resultater (Anders Bakken) viser at fritidsklubbene
fortsatt er den nest største fritidsaktiviteten for barn og unge etter organisert idrett.
Fritidsklubber rekrutterer i stor grad utsatt ungdom (Øia 2008: Hvem bruker fritidsklubbene
og Gjertsen og Olsen 2011: Mangfold og engasjement i motvind).
Nova-rapport 3/16 (Sosiale forskjeller i unges liv) viser at ungdom i familier med lav
sosioøkonomisk status er overrepresentert i fritidsklubber og ungdomshus.
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Både nye fritidsklubber og nye arenaer for ungdom i tilknytning til eksisterende tilbud har blitt
opprettet med støtte fra ordningen. Flere har også fått midler til å pusse opp eller gjøre
lokaler klart for nye brukere, oppgradering av uteplasser som hører til fritidstilbud, og til
investering i utstyr som vil gi et bredere tilbud til ungdommene i nærmiljøet. Bufdir har i
saksbehandlingen for 2018 vektlagt arbeid som fremmer integrering og samarbeid mellom
bykommuner og frivillig sektor. Flere tiltak viser tydelig initiativ når det gjelder å fremme
integrering gjennom tiltaket.
Tilskuddsmottakerne skal i søknadene formulere konkrete målsettinger som for eksempel
hvilke aktiviteter de skal gjennomføre, hvor mange deltakere/aktiviteter, hvilke samarbeid de
skal etablere og hvordan de skal rekruttere målgruppen. Etter gjennomgang av
sluttrapportene for 2017-tiltakene, ser direktoratet at de fleste oppgir at de når målene. De
gangene man ikke når målet skyldes dette blant annet at midlene fra Bufdir er redusert.
Det er krav i regelverket at bykommunene foretar en politisk og administrativ vurdering og
prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene skal gjøres på grunnlag av konkrete
målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen/ bydelen, og på bakgrunn av lokale
utfordringer for barn og ungdom. Bufdirs vurdering er at tilskuddsordningens krav om
kommunal forankring bidrar til å styrke tiltakets lokale forankring og barn og unges
innflytelse. Bykommunenes/bydelenes vurderinger og prioriteringer viser at de fleste har stort
fokus på utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø, og at prioriteringene gis på grunnlag av
konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen.
Samlet er det grunn til å anta at tiltakene bidrar til å forebygge negative ungdomsgrupper og
-miljø i utsatte områder. Tiltakene bidrar til inkludering og trygge møteplasser for barn og
ungdommer i utsatte byområder i de største byene. Tilskudd gis kun til byer/byområder med
høy andel levekårsrelaterte utfordringer (kriminalitet, rus, fattigdom mv).
Når det gjelder videreføring av tiltak etter den treårige prosjektperiodens slutt, ser Bufdir at
mange av tilbudene videreføres helt eller delvis. Dette gjelder 18 av 28 tiltak som avsluttet
prosjektperioden i 2017. Bufdir kan ikke forvente at alle tilbudene videreføres. Erfaring tilsier
at det er utfordrende for kommunene å skaffe ressursene som trengs for å videreføre et
tilbud som ikke er lovpålagt, og noen har søkt midler fra Bufdir på nytt. Det er ulikt i hvilken
grad tiltakene videreføres, og uten videre oppfølging er det dermed vanskelig å gi en
nærmere vurdering av kvaliteten i etterkant av prosjektperioden. Bufdir mener likevel at vi
generelt ser mye godt utviklingsarbeid, at nye møteplasser opprettes gjennom ordningen og
at mange av disse tilbudene videreføres etter tilskuddsperiodens slutt, om enn i noe mindre
omfang.
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Årets tildelinger (nye vedtak i 2018)
Kommune

Navn på søker

Navn på tiltak

Innvilget
2018

Arendal

Aust-Agder Røde Kors

Åpent Røde Kors-hus

412 500

Bergen

Haukås Rocke Akademi

Haukås barne- og
ungdomskultursenter

600 000

Bergen

Way Forward

Head Start

575 000

Bergen

Bergen Kommune

Åpen møteplass i
Ådnahall
kulturverksted

500 000

Bodø

Bodø Kommune

Hunstad Kultursenter:
En naturlig møteplass
for ungdom i Bodø

500 000

Bydel Alna

Oslo Kommune Bydel 12 Alna

Møteplass Haugerud

800 000

Bydel Gamle Oslo

Joy - Joint Organization For
Youth

Juniortilbud på
Grønland

600 000

Bydel Gamle Oslo

Oslo Røde Kors

ORKIS møteplass for
ungdom

300 000

Bydel Grorud

Oslo Kommune Bydel 10
Grorud

Ett sted å være

400 000

Bydel Grorud

Oslo Kommune Deichman
Bibliotek

Utvikle møteplass
Deichman Nordtvet

500 000

Bydel Sagene

Oslo Kommune Deichman
Bibliotek

Oppgradere møteplass
Deichman Torshov

500 000

Bydel Sagene

Oslo Kommune Bydel Sagene

Sagene for alle

300 000

Bydel Søndre
Nordstrand

Oslo Kommune
Utdanningsetaten

Sørsiden Forum på
Bjørnholt
Videregående

600 000

Drammen

Rett Fram Opplevelser

Rett Fram Opplevelser
" RFO-Kollektivet"

650 000

Drammen

Drammen Kommune

Media og
kommunikasjon på
G60

520 000

Gjøvik

Redalen Røde Kors

Redalen Røde Kors /
Biri ungdomsklubb

400 000

Halden

Flere Farger Halden

Fargerik Møteplass

700 000

Hamar

Vitensenteret Innlandet As

Neste stopp - en åpen
møteplass for barn og
unge

550 000
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Haugesund

Cafe C Haugesund As

Totally - et åpent
møtested for ungdom;
møtt med verdighet,
varme og håp!

600 000

Kristiansand

Kristiansand Kommune

En3 Samsen

650 000

Kristiansand

Blå Kors Kristiansand

Blå Kors Vision
Skatepark - mestring
og muligheter på ett
brett.

600 000

Oslo kommune sentralt

Oslo Kommune Bydel Vestre
Aker

Klubb på Hovseter

800 000

Oslo kommune sentralt

Akks Oslo

Etablering av åpen
møteplass:
konsertscene med
ungdomsmedvirkning

750 000

Sarpsborg

Sarpsborg Idrettsråd

Dumpa - møteplass i
Sarp

700 000

Sarpsborg

Østfold Røde Kors

Fellesverket

600 000

Skien

Norges Røde Kors

Møteplass for ungdom
i Skien

800 000

Stavanger

Hinna Sokn

Åpne møteplasser på
Hinna

300 000

Tromsø

Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter

SKILLS - Kveldslab for
barn

400 000

Trondheim

Trondheim Kommune

Åpen møteplass for
visuell og scenisk
kunst

600 000

Trondheim

Flerkulturell Ungdom

Flerkulturell møteplass

400 000

Tildelinger i 2018 etter vedtak fattet i 2017

Kommune

Navn på søker

Arendal kommune

Eydehaven-Kuben
Frivillighetssentral

Navn på tiltak

Til
utbetaling
i 2018
500 000

Ungdommens hus
600 000

Bergen kommune

Bergen kommune

Knutepunkt Møllaren

Bodø kommune

Bodø kommune avd for
oppvekst og kultur

Møteplass Bratten

600 000
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400 000

Drammens ballklubb

Drammens Ballklubb
nærmiljøsatsning innen
E-Sport

600 000

Gjøvik kommune

Hunndalsforum

HAFU- Hunndalen
aktivitetsklubb for
ungdom

Estra giverglede Halden

AKTIV MØTEPLASS I
HALDEN.

660 000

Halden kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset
Haugesund

500 000

Haugesund kommune

Larvik barne- og
ungdosmsteater

Teateret som
møteplass

500 000

Larvik kommune

400 000

Moss kommune

Moss kommune

Etter skoletid på
Bytårnet

Antirasistisk Senter

Ungdommens Medieog Litteraturhus

600 000

Oslo kommune
Oslo kommune Bydel
Gamle Oslo

Oslo kommune Bydel Gamle
Oslo

Ungdomskafé på
Tøyen

600 000

Oslo kommune Bydel
15 Søndre Nordstrand

Oslo kommune kulturetaten

Etter skoletid

Drammen kommune

600 000
400 000

Porsgrunn kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Telemark Røde Kors

Henrys Hus
520 000

Frilynt Norge

Napern1916 - åpen
møteplass for
uorganisert ungdom
ChillOut

425 000

Sandnes kommune
500 000

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Kulturskolen for alle

Trondheim kommune

Vitensenteret

Trigger makerspace

500 000

Tildelinger i 2018 etter vedtak i 2016
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Kommune

Navn på søker

Navn på tiltak

Til
utbetaling
i 2018

Arendal

Arendal kommune - helse og
levekår

BYSMS - samhold,
mestring, styrke

600 000

Bergen

Bergen Røde Kors

Åpen møteplass for
ungdom

600 000

Bydel Gamle Oslo

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset
Grønland

600 000

Bydel Grorud

Aktivitetsenheten i Bydel Grorud

Campus Grorud
kompetansesenter

450 000

Bydel Grünerløkka

Sinsen kulturhus

Åpent hus

600 000

Bydel Sagene

Bydel Sagene

Møteplassen Søndre
Åsen

400 000

Bydel Søndre
Nordstrand

Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal juniorklubb

600 000

Halden

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Østfold

Møteplassen,
Aktivitets- og
integreringsarena for
barn og ungdom i
Halden

600 000

Hamar

Stiftelsen Utafor Innafor

Briskeby Fritidssentral

400 000

Haugesund

Skåredalen Kultursenter

Åpen, inkluderende og
sosial aktivtetsarena
for barn og unge

500 000

Oslo kommune sentralt

WildX

Friluftsklubben H15

500 000

Sandnes

Jærmuseet - Vitenfabrikken

Makerspace

500 000

Sarpsborg

Team barn og unge

Ungdommens
kulturhus i Sarpsborg

700 000

Tromsø

Tromsø kommune, Kultur og
idrett, Fritid

Møteplassen

500 000

Trondheim

Kulturenheten, Trondheim
kommune

Kulturtribunen

600 000

Trondheim

Thora Storm Videregående
skole

Thora Storm
Møteplass

600 000

Tønsberg

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Prosjekt Mimir

400 000

Ålesund

Fjord Service ved Jan Hogne
Christiansen

Kulturhuset Dragen

400 000
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Driftstilskudd til organisasjoner i barnevernet (854/71)
Ordningen reguleres av Bufdirs rundskriv nr. 11/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 16 900 000 kroner
• Søknadssum: 12 205 000 kroner (se flerårig under)
• Bundet opp i tilsagn (flerårig med forbehold om Stortingets bevilgning) til 4 søknader
innvilget i 2017: 5 670 000 kroner
• Fordelt 2018: 15 310 000 kroner – 1 590 000 kroner ble omfordelt til tilskudd til
utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet
• Bufdir mottok 6 nye søknader i 2018; 5 innvilget, 1 avslått
• Bufdir mottok ingen klager.
Prioriteringer
Ifølge regelverket for ordningen skal tilskudd i hovedsak gis til organisasjoner som jobber
innenfor prioriterte innsatsområder for barnevernet. I 2018 var disse prioriteringene:
•
•
•

Barns brukermedvirkning
Psykisk helse hos barn i barnevernet
Tillit til barnevernet i minoritetsbefolkningen

Vurderinger av årets søknader
Bufdir har i 2018 tildelt driftstilskudd til ni organisasjoner, hvorav fire hadde tilsagn (med
forbehold om Stortingets bevilgning) om støtte fra vedtak i 2017. Bufdir vurderer at
organisasjonene utfyller og kompletterer hverandres virke, både hva angår målgruppe og
aktivitet. Både tidligere og nåværende barnevernsbarn, foreldre, fosterforeldre, foreldre
fratatt omsorgen for barna, samt ansatte og fagpersoner i barnevernet er representert
gjennom de ulike organisasjonene. De fleste organisasjonene har vært i ordningen flere år,
og har utstrakt aktivitet på individ- og systemnivå. Én søker (Barn av rusmisbrukere) fikk i år
tildelt driftsstøtte for første gang. Det ble vurdert at organisasjonen er en viktig aktør for å
fremme brukermedvirkning på systemnivå, og er i unik posisjon til å fange opp barn og unge
som ikke er i kontakt med hjelpesystemet. En annen av av organisasjonene skiller seg ut ved
at de ikke er en interesseorganisasjon som aktivt med innflytelse på systemnivå, men driver
et forebyggende arbeid som utfyller barnevernstjenestens tjenester.
Måloppnåelse - BØS 6.3.6
Gitt at tilskuddsordningen ikke har vær evaluert, er det vanskelig å si noe sikkert om effekten
av ordningen sett opp mot målet om å utvikle barnevernet. Samtidig har de tildelte midlene
bidratt til at ni organisasjoner har fått styrket sitt engasjement og vist medansvar for utsatte
barn og unge og deres familier. Samtlige organisasjoner har formålsparagrafer i sine
vedtekter som harmonerer med målsettingen i ordningen. Bufdir vurderer derfor at arbeidet
som utøves i disse organisasjonene med høy grad av sannsynlighet har hatt betydning for
ordningens målgruppe, som blant annet innbefatter rundt 7 300 medlemmer i
organisasjonene. Rapporteringen for 2017 viser at organisasjonene har oppnådd resultater
og gjort seg erfaringer som er i tråd med ordningens målsetting. Bufdir legger dermed til
grunn at tilskuddsmidlene har bidratt til aktivitet som har hatt positiv påvirkning på
barnevernet.
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Årets tildelinger
Organisasjon

Innvilget år

Tilskudd 2018

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON

2017

150 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

2017

750 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

2017

850 000

Norsk Fosterhjemsforening

2017

4 450 000

BARN AV RUSMISBRUKERE

2018

250 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE

2018

5 000 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

2018

510 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

2018

2 500 000

Organisasjonen Voksne for barn

2018

850 000
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Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet (854/71)
Ordningen reguleres av rundskriv nr. 12/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 10 700 000 kroner
• Søknadssum: 22 890 551 kroner
• Bundet opp i tilsagn (med forbehold om Stortingets bevilging) til 5 søknader innvilget i
2016 og 2017: 2 500 000 kroner
• Fordelt i 2018: 12 290 000 kroner – 1 590 000 kroner ble omfordelt fra bevilgningen til
driftstilskudd til organisasjoner i barnevernet
• Bufdir mottok 23 nye søknader i 2018; 9 innvilget, 12 avslått, 2 trukket
• Bufdir mottok 4 klager. 2 ble tatt til følge, 2 ble avslått og BLD stadfestet vedtakene.
Prioriteringer
Ifølge regelverket for ordningen skal tilskudd i hovedsak gis til tiltak som er rettet mot
prioriterte innsatsområder for barnevernet. I 2018 var disse prioriteringene:
•
•
•

Barns brukermedvirkning
Psykisk helse hos barn i barnevernet
Tillit til barnevernet i minoritetsbefolkningen

Vurderinger av årets søknader
Fire av de innvilgede tiltakene falt inn under prioriteringsområdet tillit til barnevernet i
minoritetsbefolkningen, tre tiltak fokuserte på brukermedvirkning og ett tiltak var rettet mot
psykisk helse hos barn i barnevernet. Det siste tiltaket rettet seg mot foreldre som har mistet
daglig omsorg. Tiltaket er en videreutvikling av et prosjekt organisasjonen fikk midler til i
2015. Foreldrene fikk i det prosjektet tilbud om å delta på temakvelder. Søker ønsker å
utvikle og utvide konseptet ut fra tilbakemeldinger fra foreldrene, blant annet ved å lage en
temakveldsrekke, samt utarbeide rammer og materiell for oppfølgende samtale/aktivitetsgrupper i etterkant. Bufdir vurderte tiltaket som godt fordi det treffer en målgruppe
som det offentlige ikke kommer like lett i kontakt med, og innvilget søknaden selv om den
ikke falt inn under de prioriterte innsatsområdene.
Måloppnåelse - BØS 6.3.6
Tilskuddsordningen har ikke vært evaluert, og det er derfor vanskelig å si noe sikkert om
effekten av ordningen sett opp mot målet om å styrke barnevernet. Samtlige tiltak som fikk
innvilget støtte i 2018 vil bidra til måloppnåelse primært gjennom kunnskapsutvikling og
spredning av informasjon, for eksempel gjennom å utvikle en guide til ansatte i barnevernet
om ADHD og barnevern, opprettelse av lokale nettverk for barnevernsbarn, og
telefontjeneste om barnevernet til polsktalende foreldre. Til sammen har de 9 prosjektene
målsetting om å nå ut til 115 000 barn og unge, og deres familier. I rapporter fra tiltak
innvilget tidligere år oppgir organisasjonene at de har gjennomført aktivitetene de søkte om,
og at prosjektene etter deres mening har bidratt positivt for målgruppen. Det kan med fordel
gjennomføres en effektevaluering av tilskuddsordningen, slik at man får et bedre
dokumentert grunnlag for å vurdere måloppnåelse.
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Årets tildelinger
Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

ADHD Norge

Barnevernsguide om ADHD og
barnevernet

2018

Raushetsplikt

2018

Norsk fosterhjemsforening

Tilskudd 2018

50 000

500 000
Organisasjonen Voksne for
barn

Råd- og veiledningstilbud for
polske, litauiske og russisktalende
foreldre som kommer i kontakt
med barnevernet

2018

Landsforeningen for
barnevernsbarn

Erfaringskonsulentordning i LFB

2018

Landsforeningen for
barnevernsbarn

Lokale nettverk for
barnevernsbarn

2018

Organisasjonen Voksne for
barn

Foreldrerolle uten daglig omsorg

2018

VAN DER WEELE AS

Praktisk kulturkompetanse i
kommunalt barnevern 2018 2019

2018

SOS barnebyer

Under samme tak

2018

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON OSLO

Tillitsbygging mellom
minoritetsfamilier og barnevern i
regi av PMV

2018

AFRICAN CULTURAL
AWRENESS IN NORWAY

Mentorprogram og kulturtolk for
foreldre i kontakt med
barnevernet. Videreføring fra
2017

2018

LIN LIKESTILLING
INKLUDERING OG
NETTVERK

Dialog og tillit mellom minoriteter
og barnevernet

2017

200 000

TVERRKULTURELL
HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om
barneoppdragelse blant
minoritetsforeldre

2017

200 000

MULTIKULTURELT
INITIATIV OG
RESSURSNETTVERK (MIR)

Utvikling av forebyggende tiltak til
eneforsørgere i
minoritetsbefolkningen

2017

300 000

350 000

800 000

350 000

300 000

400 000

4 000 000

290 000

100 000
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HØGSKOLEN I BUSKERUD
OG VESTFOLD

PYC-Parenting Young Children.
Foreldreveiledning til foreldre med
kognitive vansker i barnevernet

2016

800 000

FORANDRINGSFABRIKKEN
STIFTELSE

Mitt Liv Kommunebarnevern - et
utviklingsarbeid for et
kommunebarnevern som har barn
og unge som nærmeste
samarbeidspartner

2016

3 650 000
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Tilskudd til videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (kap. 854 post 62)
Ordningen reguleres av rundskriv 23/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 19,7 mill.
• Total søknadssum: 41 183 111 mill.kr.
• Innvilget sum: 16 590 341
• Restmidler: 3 109 341
• Antall søknader totalt: 479
• Innvilget: 201
• Avslag: 259
• Trukket: 19
• Ingen klager
Prioriteringer
Som det følger av regelverket vil det kunne variere fra år til år hva slags videreutdanning det
kan søkes om tilskudd til gjennom ordningen. I 2018 var søkere til «Nasjonal videreutdanning
i barnevernfaglig veiledning» ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, «Barnevern i
et minoritetsperspektiv» ved OsloMet - Storbyuniversitetet og Høgskolen i Sørøst-Norge,
«Vurdering av barnets beste» ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet Storbyuniversitetet, «Juss i barnevernfaglig arbeid» ved Universitetet i Stavanger og OsloMet
- Storbyuniversitetet og «Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier» ved VID
vitenskapelige høgskole prioritert. Søknader til andre utdanninger med tilsvarende innhold
ble vurdert ved restmidler.
Vurdering av årets søknader
Bufdir mottok totalt 479 søknader fra kommunalt barnevern og statlige og private
barnevernsinstitusjoner. Samtlige søknader fra søkere med opptak ved de prioriterte
utdanningene ble innvilget med full støtte på opptil henholdsvis 100 000 (30 studiepoeng)
eller 50 000 (15 studiepoeng). Ikke alle søkte om maksbeløp. På grunn av restmidler på
ordningen ble også en søknad om tilskudd til videreutdanning i Barnevernledelse ved RKBU
innvilget. Innholdet i utdanningen ble vurdert som i tråd med bestemmelsen om tilsvarende
innhold (se over).
Regelverket stiller ikke spesielle krav til søknadens innhold og det kreves ikke omfattende
vurdering og/eller sammenlikning av søknader i saksbehandlingen. Søker må gi en
beskrivelse av studiets relevans, tidsplan for gjennomføring av utdanningen og en kort
beskrivelse av hvordan arbeidsdagen skal tilpasses nødvendig tidsbruk på utdanningen, men
det avgjørende i saksbehandlingen var hvorvidt søker fikk opptak ved prioritert utdanning
(eller utdanning med tilsvarende innhold ved eventuelle restmidler). Forutsatt at øvrige vilkår
for innvilgelse var oppfylt, ble tilskudd innvilget til alle søkere med opptak. To søknader ble
avslått på bakgrunn av at søker ikke var å anse som en barnevernsinstitusjon (privat
barnehage) og dermed ikke i målgruppen for ordningen, tre søknader ble avslått på
bakgrunn av at innholdet i utdanningen det var søkt om støtte til ikke var å regne som
«tilsvarende». De resterende avslagene ble gitt på bakgrunn av manglende opptak til
utdanning.
Som det fremgår av regelverket kunne man søke om tilskudd på inntil henholdsvis kr.
100 000 og kr. 50 000 avhengig av utdanning/antall studiepoeng. I oversikten over tildelinger
vil man se at tilskuddsbeløpenes størrelse varierer. Dette skyldes altså to ulike maksgrenser
for ulike utdanninger samtidig som at tilskuddsmottakerne også har søkt om ulike beløp.
Årsaker til ulike omsøkte beløp kan være forskjeller i hvor behovet for støtte er størst: utgifter
til vikar, reise eller litteratur. Noen søker primært om støtte til å dekke vikarutgifter, mens
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andre først og fremst har behov for støtte til reise, for eksempel på grunn av lang avstand til
aktuelt studiested. Noen har også søkt om beløp over disse maksgrensene per student med
informasjon til Bufdir om at 100 000/50 000 ikke er tilstrekkelig for å dekke utgiftene deres. I
de tilfellene dette gjelder har Bufdir innvilget maksbeløpet med henvisning til regelverket. Det
kan være verdt å merke seg at enkelte mener beløpet er for lavt, men også at ingen søkere
har trukket seg med bakgrunn i at summen de fikk tildelt ikke var nok til å gjennomføre
utdanningen.
Utfordringer med ordningen eller regelverket
Det er stadig en utfordring ved ordningen at tilskuddsforvalter må forholde seg til
opptaksprosessene ved flere studiesteder. Denne type prosesser er uforutsigbare da frister
ofte flyttes på, søkere trekker seg og opptakslistene endres fortløpende før, underveis og
etter at Bufdir har ferdigstilt saksbehandlingen. Bufdir har i år utført saksbehandlingen på
bakgrunn av opptakslister til 5 ulike utdanninger. På grunn av romslig størrelse på
bevilgningen kunne direktoratet i år innvilge tilskudd fortløpende til alle studenter med
opptak. Etter dette innvilget vi søknader fortløpende til de som fikk opptak etterhvert, forutsatt
at de hadde sendt inn søknad om tilskudd innen fristen. Dette var mulig fordi vi hadde nok
midler til å innvilge alle med opptak i første runde samt restmidler igjen etter dette. Vi trengte
ikke vente til opptaket var endelig for å vite hvor mye hver enkelt søker kunne tildeles, noe
som var tilfellet i 2016, (det måtte ikke gjøres noen prioriteringer, alle som hadde søkt om
tilskudd innen fristen og deretter fikk opptak til utdanning, fikk innvilget sin søknad).
I forlengelsen av dette er det en utfordring at 19 søkere har trukket seg i etterkant. Dette
skaper en del ekstraarbeid for Bufdir i form av tilbakekreving. Ved eventuell oversøkning på
ordningen og det ikke er nok midler til at alle med opptak, vil det være svært uheldig at så
mange trekker seg i ettertid. Det vil frata andre søkere muligheten til å få innvilget tilskudd og
til å begynne på utdanning. I år var det imidlertid tilstrekkelig med midler og det at så mange
trakk seg fikk ingen konsekvenser for andre søkere.
Bufdir har fått tilbakemelding fra enkelte studenter som opplever at arbeidsgiver ikke
tilrettelegger godt nok for at medarbeideren kan ta videreutdanning til tross for at
arbeidsgiver har mottatt tilskudd gjennom ordningen. Det er uvisst i hvilken grad dette
stemmer og om de som trakk seg gjorde det av denne grunn. Det er likefullt viktig for Bufdir å
hindre at dette oppleves som problematisk for medarbeiderne. I regelverket for 2019 har
Bufdir derfor foreslått en presisering rundt dette punktet og håper at samtlige arbeidsgivere i
størst mulig grad innretter seg etter dette (se punkt 4 i Rundskriv 23/2019).
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Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Det er vanskelig å si noe sikkert om effekten av tilskuddsordningen ut i fra målet om å sikre
en kontinuerlig profesjonalisering av barnevernet da tilskuddsordningen fremdeles er relativt
ny (i 2016) og den ikke har vært evaluert. Ordningen har også endret innhold for hvert år når
det gjelder hvilke videreutdanninger det gis støtte til. I 2019 gjøres det en ny endring i
videreutdanningstilbudet. Bufdir vurderer imidlertid at tilskuddsordningen har bidratt til
måloppnåelse ut i fra målet om å styrke kunnskapsnivået i barnevernet, vurdert som den
viktigste effekten ved tildeling av denne type tilskudd. 300 ansatte i kommunalt, statlig eller
privat barnevern har siden 2016 fått tilskudd til å gjennomføre barnevernfaglig
videreutdanning. Både på kort og lang sikt må vi kunne anta at å gjennomføre
barnevernfaglig videreutdanning har gitt de ansatte faglig påfyll og utvikling som de får nytte
av i sin arbeidshverdag og som kommer barnevernet og målgruppen til gode. Hvorvidt
tilskudd har vært avgjørende for om videreutdanningen har blitt gjennomført, er ikke mulig å
slå fast. Erfaringer viser imidlertid at rekrutteringsproblemer til videreutdanning i stor grad
skyldes økonomi og vi kan derfor anta at tilskuddet stimulerer til at flere får gjennomført
studiene. Helt konkret er det verdt å merke seg økningen i antallet søknader fra 2017 (96) til
2018 (479) . Dette skyldes nok både økt tildeling på ordningen, men også at
utdanningsinstitusjonene i samarbeid med Bufdir har informert godt via sine nettsider om
tilskuddsordningen generelt og om søknadsprosessen spesielt.
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Årets tildelinger
Søker/kommune

Tilskudd

Videreutdanning

Studiest
ed

Alta kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Alta kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Alta kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Arendal kommune

19600

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Asker kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Asker kommune

90555

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Asker kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Askim kommune

59000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Aurskog-Høland
kommune

70000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Bamble kommune

47000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Bamble kommune

53000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Bardu kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Bergen kommune

82000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bergen kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bergen kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bergen kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bergen kommune

82000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bergen kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU
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Bergen kommune

75560

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Bergen kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Bergen kommune

65756

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Bergen kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING
FOR HELSE OG
OMSORG

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING
FOR HELSE OG
OMSORG

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Brønnøy kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Bærum kommune

44983

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Bærum kommune

76620

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Bærum kommune

81795

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Bærum kommune

81896

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Drammen kommune

91249

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Eidsberg kommune

97900

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Eidsvoll kommune

64453

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Eidsvoll kommune

64453

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Eigersund kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Eigersund kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Enebakk kommune

35000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

33

Farsund kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Fauske kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Fjell kommune

30000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Fjell kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Fjell kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Fjell kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

FOSEN
BARNEVERNSTJEN
ESTE

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

FOSEN
BARNEVERNSTJEN
ESTE

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

FREDRIKSTAD
KOMMUNE
SEKSJON
UTDANNING OG
OPPVEKST

30000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

FREDRIKSTAD
KOMMUNE
SEKSJON
UTDANNING OG
OPPVEKST

30000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

FÆRDER
KOMMUNE

98000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

FÆRDER
KOMMUNE

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Førde kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Gjerstad kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

GJESDAL
KOMMUNE HELSE
OG VELFERD

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

GJESDAL
KOMMUNE HELSE
OG VELFERD

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS
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GJESDAL
KOMMUNE HELSE
OG VELFERD

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Gloppen kommune

78000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Gran kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Grong kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Halden kommune

51500

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Halden kommune

27000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Harstad kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Haugesund kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Haugesund kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Haugesund kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Haugesund kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Haugesund kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Hvaler kommune

81356

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Høyanger kommune

42000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Hå kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Hå kommune

43000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Hå kommune

43000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Ibestad kommune

85000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Karmøy kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet
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Karmøy kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Karmøy kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Klepp kommune

62000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Klepp kommune

62000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Klæbu kommune

97708

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Kristiansand
kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Kristiansand
kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Kristiansand
kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Kristiansand
kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Kristiansand
kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

KRISTIANSUND
KOMMUNE HELSE
OG SOSIAL

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Kvæfjord kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

LARVIK KOMMUNE

29300

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

LARVIK KOMMUNE

29300

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

LARVIK KOMMUNE

27000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Levanger kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Levanger kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Levanger kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Levanger kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

36

Levanger kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

LILLEHAMMER
KOMMUNE
OPPVEKST
UTDANNING OG
KULTUR

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

LILLEHAMMER
KOMMUNE
OPPVEKST
UTDANNING OG
KULTUR

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Lunner kommune

60000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Lunner kommuner

70000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Løten kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Malvik kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Malvik kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Malvik kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Malvik kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Modum kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Molde kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Moss kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Nannestad kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Narvik kommune

42000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Narvik kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Nedre Eiker
kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet
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Nedre Eiker
kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Nedre Eiker
kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Nedre Eiker
kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Nedre Eiker
kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Nesseby kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Newstep AS

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Nord-Fron kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Nord-Fron kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Oppegård kommune

60600

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Orkdal kommune

90000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Orkdal kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Orkdal kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Orkdal kommune

90000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Orkdal kommune

90000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

OSLO KOMMUNE
BARNE- OG
FAMILIEETATEN

86800

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

OSLO KOMMUNE
BYDEL 14
NORDSTRAND

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

OSLO KOMMUNE
BYDEL 3 SAGENE

45000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

OSLO KOMMUNE
BYDEL 3 SAGENE

45000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

OSLO KOMMUNE
BYDEL 3 SAGENE

90000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet
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OSLO KOMMUNE
BYDEL 3 SAGENE

45000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

OSLO KOMMUNE
BYDEL 5 FROGNER

20000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Oslo kommune bydel
St.Hanshaugen

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Osterøy kommune

9000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Porsgrunn kommune

77000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Re kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

USN

Ringsaker kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Ringsaker kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Rygge kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Rygge kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Røros kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Salangen kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Sarpsborg kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Sarpsborg kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Sarpsborg kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Sarpsborg kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Skedsmo kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Skien kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Skien kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS
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Skien kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Skien kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Skien kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Skien kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Skien kommune

100000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Skjåk kommune

20000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

SOGN BARNEVERN

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Sola kommune

52000

Barnevernledelse

RKBU/NT
NU

Sola kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Sortland kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Stange kommune

75000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

SUNNHORDLAND
INTERKOMMUNALE
BARNEVERNTENES
TE

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

SUNNHORDLAND
INTERKOMMUNALE
BARNEVERNTENES
TE

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

SUNNHORDLAND
INTERKOMMUNALE
BARNEVERNTENES
TE

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Sykkylven kommune

60000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Sør-Varanger
kommune

72859

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Tromsø kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet
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Tromsø kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Trondheim kommune

65000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

TRONDHEIM
KOMMUNE
OPPVEKST OG
UTDANNING

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

TRONDHEIM
KOMMUNE
OPPVEKST OG
UTDANNING

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Tysfjord kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Tønsberg kommune

64000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Tønsberg kommune

64000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Tønsberg kommune

64000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Vennesla kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Vestby kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Vestre Toten
kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Vestre Toten
kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Vestvågøy

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Vindafjord kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Vindafjord kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Vindafjord kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Vindafjord kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Volda kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS
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Voss kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

OsloMet

Vågan kommune

100000

Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og
OsloMet

UIS

Våler kommune
(Østfold)

92000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Østre Toten
kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Østre Toten
kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Østre Toten
kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Østre Toten
kommune

100000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved RKBU

RKBU

Øvre Eiker kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

OsloMet

Øyer kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Ål kommune

100000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Ål kommune

50000

Barnevern i et minoritetsperspektiv ved
OsloMet og USN

OsloMet

Ålesund kommune

50000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Ålesund kommune

55000

Relasjonskompetanse og samarbeid
med barn og foreldre

VID

Åmot kommune

91000

Vurdering av barnets beste ved
Høgskulen på Vestlandet og OsloMet

HVL

Stjørdal
Ungdomssenter

92803

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU

Agder og Telemark
beredskapshjem

48000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU

Familiehjem
Telemark og Vestfold

38000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU

Agder og Telemark
beredskapshjem

48000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU

Stjørdal
Ungdomssenter

69866

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU
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Hedmark ungdomsog familiesenter

10429

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU

Hedmark ungdomsog familiesenter

99000

Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning

RKBU
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Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet (aktivitet
og drift - 871/70)
Ordningen reguleres av rundskriv nr. 03/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 6 000 000 kroner
• Total søknadssum: 15 018 640 kroner
• 58 søknader: 25 søknader om drift, 33 søknader om prosjekt
• Innvilget: 18 søknader om drift, 15 søknader om prosjekt
• Tildelinger drift kr 3 233 450, prosjekt kr 2 766 550.
• Trukket: 1 søknad om drift
• Avslag: 6 søknader om drift, 17 søknader om prosjekt
• Trukket: 1 søknad om drift
• Avvist: 1 søknad om prosjekt
• Klager: 1 på prosjekt - Bufdirs vedtak ble stadfestet av BLD. 1 klage på avvising
ble tatt til behandling og avslått. Avslaget ble ikke påklagd.
Prioriteringer

Jf. regelverket for tilskuddsordningen er følgende tiltak prioriterte:
•
•
•

Aktiviteter som bidrar til å styrke likestillingsarbeid for kvinner med
minoritetsbakgrunn
Aktiviteter som bidrar til å styrke likestillingsarbeid knyttet til menns roller
Aktiviteter som bidrar til å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg

Vurdering av årets søknader
Med to unntak faller alle støttede prosjekter innenfor ordningens prioriterte områder.
Unntakene er nordisk konferanse for kvinner i skogbruket og et organisasjonskurs for
tillitsvalgte.
Av 15 støttede prosjekt i 2018 har 10 av dem minoriteter (fra midtøsten og Afrika) som
målgruppe. 3 gjelder likestillingsarbeid knyttet til menns roller. Direktoratet har ikke
mottatt søknader som gjelder å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Andelen søkere som tildeles tilskudd etter regelverkets listede prioriteringer var nær
100 %. Det medfører at tradisjonelle formål i ordningen, som tiltak for å påvirke den
generelle opinionen og/eller beslutningstakere i spørsmål om kjønn og likestilling måtte
avslås med mindre målgruppen var minoritetskvinner. Det er høy oversøkning og gode
tiltak ble avslått.
Måloppnåelse - jf. BØS 6.3.6
Organisasjoner som mottar driftstilskudd har ofte få andre inntektskilder enn
tilskuddsmidlene. De opplyser selv at de er helt avhengig av støtten for å kunne
opprettholde aktiviteten. Ordningens mål er å sikre drift, bidra til mangfold og skape
høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og
likestillingspolitikk i Norge. Bufdir vurderer at ordningens mål med den delen som
gjelder driftsstøtte er oppfylt i og med at alle organisasjoner som søker, og som har
familie- og likestillingspolitisk arbeid som sin kjernevirksomhet, får driftstilskudd.
Rapportering og årsrapporter støtter dette. Som det fremgår av tildelingen under, er
støtten relativt beskjeden, og gir i liten grad anledning til å lønne personer i ledelsen.
Dette kan trolig ha negativ innvirkning på måloppnåelsen.
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Prosjektene som støttes har i all hovedsak som mål å påvirke holdninger. Dette er
arbeid som kan gi resultater over tid. Verken tilskuddsmidlene eller organisasjonenes
egne ressurser er tilstrekkelige til å gjennomføre effektstudier. Vår kunnskap om
resultater er derfor begrenset til å organisasjonenes egenrapportering ved prosjektslutt.
Organisasjonene som arbeider for likestilling rapporterer selv å ha oppnådd eller
medvirket til å oppnå flere samfunnsendringer over tid, som likestilling mellom kjønn og
lovgivning om abort og sexkjøp. Rapportering på prosjekter som er gjennomført
indikerer at disse er med på å støtte opp under ordningens mål. Organisasjonene
rapporterer om livlig debatt på seminarer som har mål å påvirke holdninger. Det har
blitt vanlig å streame slike opplegg, og det rapporteres at de på den måten når ut til et
stort antall i målgruppen. F.eks nådde et seminar om polygami ut til 11 951 personer
via sending i Mamos TV. Mamos TV sender i flere land, og har afrikansk diaspora som
målgruppe.
For å få frem bedre måloppnåelsen og forstå effekten av familie- og likestillingspolitiske
tiltak, kan det prioriteres og legge til rette for forskning eller effektevaluering. Særlig
gjelder dette holdningspåvirkning overfor minoritetsgrupper med et annet syn på
likestilling og kjønnsroller enn det som i hovedsak gjør seg gjeldende i
majoritetsbefolkningen i Norge, og i norsk lovgivning.
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Årets tildelinger

Drift 2018
SØKERNAVN
ADOPTERTE
ALENEFORELDREFORENINGEN
ENSLIGES LANDSFORBUND
FORENINGEN 2 FORELDRE
FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN
FOR LITE
INTER AFRICAN COMMITTEE IN
NORWAY
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR
FRED OG FRIHET (IKFF)
KVINNEFRONTEN I NORGE
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET
KVINNER I SKOGBRUKET
MANNSFORUM
NORGES BYGDEKVINNELAG
NORGES KVINNE- OG
FAMILIEFORBUND
NORSK KVINNESAKSFORENING
PREMATURFORENINGEN
PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK
NORWAY
TVILLINGFORELDREFORENINGEN
ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR
FERTILITET OG BARNLØSHET

TILSKUDD
95 800
214 000
214 000
149 350
149 350
95 800
149 350
214 000
214 000
149 350
149 350
300 000
265 750
140 000
214 000
149 350
230 000
140 000

Prosjekter 2018
Søkernavn
DEN ETIOPISKE
ORTODOKSE KIRKE I
NORGE
INTER AFRICAN
COMMITTEE IN NORWAY
KVINNEGRUPPA OTTARLANDSSTYRET
KVINNER I SKOGBRUKET
KVINNER I SKOGBRUKET
LIN LIKESTILLING
INKLUDERING OG
NETTVERK
MANNSFORUM

Navn på tiltaket
Kirken for likestilling

Tilskudd
86 550

Mens voices on the
Norwegian Poligamy
Debate.
Minoritetskvinner og
feminisme
Skogen en arena for
likestilling
En likestilt skogbruksnæring
i Norden
"Si meg hvem du er":
Kjønnsroller, likestilling og
livsvalg hos ungdom med
innvandrerbakgrunn
STORMARKERING AV
DEN INTENASJONALE
MANNSDAGEN
19.NOVEMBER

330 000

325 000
275 000
160 000
350 000

60 000
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MENNESKER I FOKUS

MIDNIMO FORUM MF
MIRA RESSURSSENTER
FOR INNVANDRER OG
FLYKTNINGKVINNER
MULTIKULTURELT
INITIATIV OG
RESSURSNETTVERK
(MIR)
NORGES
BYGDEKVINNELAG
PAKISTANSK
KULTURFORENING
SKEDSMO
REFORM RESSURSSENTER FOR
MENN
REFORM RESSURSSENTER FOR
MENN

«Stolt kvinne» - Likestilling
og integrering i arbeidsliv og
fritid, også for
innvandrerkvinner
Ei din stemme
#MeToo - Mangfoldige
former for vold mot kvinner

160 000

Likestilling for vellykket
integrering og familieliv

325 000

Organisasjonskurs i Norges
Bygdekvinnelag
Min datter min fremtid

50 000

Mannsdagen 2018 Barbershops om menn og
likestilling for næringslivet
Min far – historier og
diskusjonsopplegg om
mangfold og fedre

105 000

100 000
240 000

60 000

140 000
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Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (846/62)
Ordningen reguleres av rundskriv nr. 13/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 31 300 000 kroner
• Søknadssum: 45 344 960 kroner
• Fordelt: 31 300 000 kroner
• Flerårig tilskuddsordning (med forbehold om Stortingets bevilgning). 21 286 580
kroner bundet opp i 93 søknader innvilget tidligere år.
• Bufdir mottok 120 søknader; 54 innvilget, 65 avslått og 1 avvist.
• Vi mottok ingen klager på avslag.
Prioriteringer
Direktoratet har søkt å i så stor grad som mulig harmonisere vurderingene som ble lagt til
grunn for årets søknadsbehandling med målsetningene i regjeringens strategi for
foreldrestøtte Trygge foreldre – trygge barn, som ble lansert i 2018. I strategien fremgår det
blant annet at det er store forskjeller på kommunenes tilbud innen foreldrestøtte, og at
statlige tilskuddsordninger har til formål å stimulere til et mer likeverdig tilbud. Direktoratet
prioriterte derfor at så mange nye søkerkommuner som mulig skulle få innvilget sine
søknader, for å sikre god spredning av foreldrestøttende tiltak. Dette innebar at av
søknadene som ble innvilget, fikk de fleste tiltakene mindre enn de hadde søkt om. De fleste
kommunene som allerede mottar eller har mottatt tilskudd gjennom denne ordningen fikk
avslag på sine søknader.

Videre ble det lagt vekt på i hvilken grad søknadene oppfylte tildelingskriteriene for
ordningen, samt om metoden tiltakene skulle ta utgangspunkt i kan anses som etablerte
foreldreveiledningsmetoder med dokumentert virkning eller ikke. Tiltak som skulle ta
utgangspunkt i flere ulike metoder hvorav noen av metodene ikke ble vurdert som
tilskuddsberettiget, eller som planla å gjennomføre andre typer foreldrerettet aktivitet i tillegg
til foreldrestøttende tiltak, fikk enten avslag, eller en betinget innvilgelse, med en presisering i
vedtaket av hvilke deler av tiltaket tilskuddet skal benyttes til.
Det ble også vektlagt at tiltakene hadde god kommunal forankring, at det forelå en realistisk
plan for videreføring av tiltaket etter endt tilskuddsperiode, samt at ordningen ikke skulle
brukes til å finansiere kommunens, især barnevernets, lovpålagte tjenestetilbud.
Vurderinger av årets søknader
Bufdir opplever at stadig flere kommuner søker om tilskudd til foreldrestøttende tiltak som
iverksettes i tillegg til eller bidrar til å styrke allerede igangsatte tiltak for utsatte barn og
familier. Mange av de foreldrestøttende tiltakene inngår i kommunens helhetlige tilbud til
denne målgruppen, for eksempel ved at kommunen har tatt i bruk programmer som Tidlig
innsats for barn i risiko (TIBIR) 1 eller Tidlig inn 2, eller tidligere har mottatt tilskudd til å utvikle
og implementere gode kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert
identifikasjon og oppfølgning av barn av foreldre i risikogrupper.

1

https://www.nubu.no/TIBIR/

2

http://korusnord.no/Tidlig-identifikasjon/Tidlig-inn/
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Direktoratet erfarer imidlertid fortsatt at en del kommuner søker om støtte til sammensatte og
omfattende tiltak som innbefatter bruk av flere ulike metoder, har ulike målgrupper og som
skal gjennomføres på ulike arenaer. Bufdir ønsker i utgangspunktet å stimulere til bruk av
flere metoder samtidig, da disse utfyller og kompletterer hverandre. Det er også en
anbefaling i strategien at kommunene etablerer en helhetlig foreldrestøttekjede med ulike
tiltak på ulikt forebyggingsnivå, for å sikre at foreldre får rett hjelp til rett tid. Samtidig ser vi at
tiltakene i enkelte av de mer omfattende søknadene kan bli lite treffsikre, og at søknadene
ofte mangler en tilstrekkelig konkret plan for implementering og videreføring til at det kan
vurderes om tildelingskriteriene er oppfylt. Bufdir anser også at vurderingen av måloppnåelse
kan bli mer utfordrende i slike tiltak. Direktoratet ønsker som nevnt en god spredning av
foreldrestøttetilbudet, og har derfor likevel valgt å innvilge en del av disse søknadene, men
da med vilkår knyttet til tildelingene, som beskrevet over.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
En tilbakevendende utfordring siden tilskuddsordningen ble opprettet, er Bufdirs egen
tildelingspraksis knyttet til bestemmelsen i regelverket om hvilke «anerkjente og
dokumenterte» metoder for foreldrestøtte som kan anses som tilskuddsberettiget. Etter
regelverkets tildelingskriterier vil tiltak som tar utgangspunkt i etablerte metoder med
dokumentert virkning vektlegges. Bufdir opplever det som utfordrende å systematisk og
konsekvent praktisere vurderingene av denne bestemmelsen, gitt at dette er et landskap
som er i stadig endring, samt at forskningsgrunnlaget som dokumenterer effekt er tilfeldig og
ufullstendig - enkelte metoder er forsket på gjennom flere år, mens nyutviklete metoder eller
internasjonalt utviklede metoder som er nytilpasset til norske forhold i liten grad har samme
omfang av forskningsgrunnlag. Foreliggende dokumentasjon og forskning av metoder gir i
seg selv ikke svar på om en metode har effekt eller ikke. Fravær av forskning, eller lite
forskning, kan være begrunnet i manglende finansiering, og dette kan være grunnen til at det
ikke foreligger nok eller tilstrekkelig dokumentasjon av enkelte metoder.
I vurderingen av hvilke metoder som skal kunne innvilges støtte har Bufdir lagt til grunn
Ungsinns systematiske kunnskapsoppsummeringer om effektene til enkelttiltak, samt angitte
evidensnivå 3. Samtidig har ikke direktoratet satt vilkår om at et tiltak minimum må være
angitt til et bestemt evidensnivå for å anses som tilskuddsberettiget, og metodeoversikten er
heller ikke fullstendig.
I årets saksbehandling ble utfordringen knyttet til tildelingspraksisen igjen aktualisert,
gjennom harmoniseringen av saksbehandlingen med foreldrestøttestrategien. I strategien er
tiltak 34 «å spre informasjon om og utvide bruken av Alternativ til volds kurs Bryt
voldsarven». En del kommuner søkte om midler til denne metoden, og til andre metoder hvor
det enda ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av effekt (eksempelvis Parenting Young
Kids (PYC) og Tuning into Kids (TIK)). Bufdir prioriterte likevel å ikke tildele støtte til bruk av
disse metodene i 2018, da det ble vurdert som ønskelig å avvente til det foreligger
evalueringer av metodene. Det er kun snakk om tid før også disse har dokumentasjon om
foreldres erfaringer og effekt av metodene.
Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer foreldrestøtte som en av de viktigste
forebyggende innsatsene for å redusere vold, overgrep og omsorgssvikt 4. Det kan derfor
være hensiktsmessig å ved neste års saksbehandling gjøre en ny vurdering av om denne
praksisen kan mykes opp og flere metoder kan anses som tilskuddsberettiget, slik at
kommunene står friere til å velge en metode for foreldrestøtte som er tilpasset behovene til
målgruppen i deres kommune. Bufdir ønsker å gjøre vurderinger som tilsier at vi kan støtte
3

https://ungsinn.no/tiltak-liste/

4

Verdens helseorganisasjon. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/
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metoder som oppleves nyttig for foreldre, selv om effekten ikke er dokumentert i nivå 5, eller
selv om metoden ikke er vurdert i Ungsinn.
Måloppnåelse - BØS 6.3.6
Tilskuddsordningen har ikke vært evaluert, men, men det er gjort effektevalueringer av noen
av foreldreveiledningsprogrammene 5. Selv om rapporter som omtaler effektevalueringene
etterlyser mer forskning, sier de samtidig at effektevalueringene som er gjennomført viser at
foreldreveiledningsprogrammene har positive resultater på foreldrekompetanse, tilknytning
og samspill mellom foreldre og barn, og på barn og foreldres trivsel og psykiske helse
(2017;76, 2016;164). Selv om det ikke vil være mulig å kontrollere den direkte effekten av
tiltakene for barns oppvekstsvilkår og forebygging av vold/seksuelle overgrep, er det basert
på konklusjonen over god grunn til å anta at tiltakene (og tilskuddsordningen) er med på å
bedre de aktuelle barnas oppvekstsvilkår og å forebygge vold og seksuelle overgrep mot
unge.
Bufdir har enda ikke mottatt rapporter for tiltakene som ble innvilget i 2018. Det er uansett
først i sluttrapporten kommunene skal rapportere på i hvilken grad de vurderer at tiltakene
deres har bidratt til å oppnå målene for ordningen, jf. punkt 4 i regelverket, og de fleste
tiltakene fikk innvilget flerårig støtte (inntil 4 år). I forbindelse med vurdering av måloppnåelse
må vi derfor se til de 15 mottatte sluttrapportene for tiltak som ble innvilget tidligere år.
I rapportene oppgir kommunene bruk av ulike indikatorer for vurdering av måloppnåelse,
men noen av de som går igjen er:
• Styrking av kompetanse hos de ansatte: Slik som sertifisering. Man har fått et nytt
verktøy å ta i bruk.
• Antall grupper og/eller veiledninger som er gjennomført: Noen kommuner hadde satt
seg mål om hvor mange grupper og/eller veiledninger de skulle få til. Noen har nådd
målet, noe fikk til flere og noen fikk til færre grunnet diverse utfordringer underveis.
• Det at tiltaket blir videreført og videreutviklet: At man har fått etablert et fast tilbud
• Godt samarbeid mellom ulike instanser (helsesøstre, jordmødre, barneverntjenesten
o.l.):
o Det at man har utviklet gode samarbeidsrutiner
o Dette sikrer en helhetlig oppfølging av barn og foreldre
• Tjenesten selv opplever en endring som et resultat av tiltaket:
o Bedre kommunikasjon mellom foreldre og barn
o Overkommelse av frykt for offentlige instanser (f.eks. barnevern) hos
minoritetsfamilier
o At tiltaket har bidratt til å skape tryggere oppvekstvilkår for barn i kommunen
• Noen opplyser kun om at tiltaket er evaluert, og at man er positiv til det man har
oppnådd uten å utdype dette ytterligere.
Mange av kommunene benytter også høy brukertilfredshet som en indikator på
måloppnåelse, og rapporteringen underbygger at mange foreldre selv opplever
foreldreveiledningsprogrammene som nyttige.
Majoriteten av foreldrene er generelt fornøyde med tiltakene:
• De opplever en endring i hjemmet
• De føler seg tryggere i rollen som foreldre, og føler at de har blitt flinkere til å forstå
barna sine
• De opplever det som positivt å være sammen med andre i tilsvarende situasjon og
dele erfaringer
• Stor etterspørsel i enkelte kommuner som et resultat av positive tilbakemeldinger
«Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus», Fafo (2016) og «Gruppetiltak og kurs for foreldre. Norsk
praksis, erfaringer og effektevalueringer», Folkehelseinstituttet (2017).
5
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Noen er mindre fornøyde, og sier de ikke har fått så mye ut av tiltaket.
Noen kommuner har brukt evalueringsskjema for å måle brukermedvirkning hos foreldrene,
mens andre baserer seg mer på muntlige tilbakemeldinger, hvor de kommer med eksempel
på hva foreldrene har sagt, enten underveis eller i etterkant. De fleste kommunene har ikke
opplyst om hvor stor andel av foreldrene som har gitt tilbakemeldinger, men en av
kommunene skriver for eksempel at de sendte ut evalueringsskjema til alle 21 foreldre, men
fikk kun 4 svar. Når en så liten andel gir tilbakemelding, er det vanskelig å si noe om hvordan
foreldrene har opplevd tiltaket.
Tiltakene har også blitt vurdert innad i tjenestene og blant veilederne både underveis og i
etterkant. De ansatte i tjenestene er stort sett fornøyde med tiltakene. I tiltakene hvor
barnehagene er involvert har de ansatte rapportert om høy brukerfornøydhet, samt
nytteverdi.
Rapportene støtter opp om vurderingene i Fafos kunnskapsoppsummering, om at selv om
det ikke er mulig å kontrollere den direkte effekten av et gjennomført foreldrestøttekurs, kan
man med stor grad av sannsynlighet anta at slike kurs bidrar til å styrke foreldre i
foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn, og
forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.
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Årets tildelinger
Kommune

Navn på tiltak

Innvilget
år

Tildeling 2018

Alta kommune

Veiledningsteam for fosterforeldre

2015

500 000

Alta kommune

Barnehagen som utgangspunkt for godt
foreldrestøttende arbeid

2015

300 000

Andøy kommune

Prosjekt "Foreldreveiledning"

2018

100 000

ASKER
KOMMUNE

Midler til foreldrestøttene tiltak

2017

400 000

Asker kommune

"Foreldre i nytt land" - foreldrestøtte for deltakere i
introduksjonsprogrammet og familiegjenforente

2017

200 000

Askim kommune

Foreldrestøttende tiltak

2015

400 000

Askøy kommune

Familieveiledning i en landsby rundt sårbare barn og
familier

2017

400 000

Audnedal
kommune

Familiestøttende tiltak

2018

250 000

Aukra kommune

Foreldreveiledningskurs for deltakere i Aukra
kommunes introduksjonsprogram

2017

50 000

Balsfjord
kommune

Foreldreveiledningsprogram

2017

100 000

Bardu kommune

ICDP foreldreveiledning

2018

40 000

Bergen
kommune

TIBIR

2018

200 000

Birkenes
kommune

Forebygging av vold i nære relasjoner: v/
Sinnemestringskurs og ICDP for minoritetesspråklige (
2 tiltak)

2017

100 000

Bjugn kommune

ICDP i barnehage og skole

2017

300 000

Bodø kommune

Foreldrestøtte

2018

300 000

Brønnøy
kommune

ICDP for minoritetsspråklige i Brønnøy

2017

250 000

Bærum
kommune

Tilskudd til foreldrestøttene tiltak –ICDP; ‘Utvidelse og
styrking av ICDP foreldreveiledning med flyktninger i
Bærum Kommune’

2017

100 000

Bø kommune
(Nordland)

Foreldreveiledning

2017

150 000

Bø kommune
(Telemark)

Prosjekt: Foreldsrestøttende tiltak i Bø og Sauherad
kommuner 2018-2020

2018

200 000
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Bømlo kommune

Foreldregrupper for etniske minoritets- og
arbeidsinnvandrarfamilier

2017

300 000

Drammen
kommune

Forebyggende foreldreveiledning

2015

180 000

Drangedal
kommune

Foreldreveiledning til deltakere på
introduksjonsprogrammet samt til andre
foreldre/familier med særskilte utfordringer.

2017

300 000

Eigersund
kommune

ICDP-veiledning i Introduksjonsprogrammet, samt på
Helsestasjonen

2017

300 000

Enebakk
kommune

Kompetanseheving, drift av cirkel of security
kurs/trygghetsirkelen og familieteam som
lavteskeltilbud til familier med sammensatte behov.

2017

200 000

Etne kommune

Familierettleiar organisert under
helsestasjon/skulehelsetenesta for å bidra til auka
foreldrestøtte både individuelt og i grupper

2018

300 000

Etnedal
kommune

Foreldreveiledning og -rådgivning.

2018

100 000

Fet kommune

Videreutvikle foreldreveiledningstilbudet i Fet
kommune, med vekt på ICDP-veiledning

2018

100 000

Finnøy
kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100 000

Fjell kommune

Foreldrerettleiing i eit samhandlingsperspektiv

2015

500 000

Fjell kommune

Foreldreveiledningsgrupper

2015

30 000

Flora kommune

Foreldrestøttande ressursteam

2015

500 000

Forsand
kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

100 000

Fredrikstad
kommune

ICDP-veiledning for ulike minoritetsgrupper - for 20162018

2015

200 000

Frogn kommune

Cos-p veiledning

2017

200 000

Frosta kommune

Foreldremedvirkning

2015

192 000

Færder
kommune

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet

2018

400 000

Gjerstad
kommune

Foreldresamarbeid - veiledning og dialog

2018

100 000

Gjesdal
kommune

COS kurs i Gjesdal kommune

2018

250 000

Gjøvik kommune

ICDP- foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet

2017

200 000
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Gloppen
kommune

Ressursteam med foreldrerettleiingstiltak - Nytt med
ICDP
NBO universelt tiltak til nyfødde
ICDP til fleirkulturelle

2018

70 000

Grimstad
kommune

ICDP foreldreveiledning for flyktninger og innvandrer
foreldre

2015

200 000

Gulen kommune

Foreldrerettleiing - ICDP som del av
introduksjonsprogrammet

2018

90 000

Halden
kommune

COS foreldreopplæringsprogram

2017

30 000

Hamar kommune

Kompetanseheving og styrking av foreldrestøttende
tiltak i form av foreldreveiledningsprogram.

2017

250 000

Hamarøy
kommune

Innføring av TIBIR Hamarøy

2018

80 000

Hammerfest
kommune

-ICDP, opplæring i COS og rekruttering av deltakere til
neste PMTO opplæring.
- til trening av foreldreferdigheter,
-fange opp sårbare barn og familier-tidlig hjelp
-forebygge mer inngripende tiltak-plassering samt
atferdsvansker
-evidensbasert modell

2018

100 000

Haram kommune

Foreldrestøttande tiltak

2015

300 000

Harstad
kommune

Innføring av evidensbaserte modeller i Familiens hus
som foreldrestøttende tiltak.

2018

300 000

Haugesund
kommune

Innføring av fire nye gruppetilbud;
-Bryt voldsarven,
-Foreldre etter brudd,
-Foreldregrupper høyt skolefravær,
-COS.

2018

200 000

Hemsedal
kommune

Foreldrestøttende kurs i Hemsedal

2018

200 000

Hitra kommune

Foreldreveiledning for minoritetsspråklige innbyggere.

2017

300 000

Hjartdal
kommune

Tilskot til familieretta tiltak

2017

50 000

Hjelmeland
kommune

Circle of Security (COS) og Parenting Young children
(PYC)

2018

100 000

Hobøl kommune

Implementering av COS kurs

2018

58 000

Horten kommune

Foreldrestøttende tiltak i introduksjonsprogrammet

2018

400 000
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Hurdal kommune

Etablering av foreldreveiledninggrupper

2017

300 000

Hurum kommune

Foreldrestøttende tiltak til sinnesmestring

2015

200 000

Hurum kommune

Styrking av systematisk veiledning av foreldre

2015

300 000

Ibestad
kommune

Foreldreveiledning.

2018

100 000

Iveland
kommune

Trygg Tidlig- ressurs

2017

200 000

Jevnaker
kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100 000

Kongsvinger
kommune

Foreldresøttende tiltak for utsatte familier med barn fra
0-1 år

2018

100 000

Kragerø
kommune

Familieveiledning

2018

200 000

Kristiansand
kommune

Tilskudd til foreldrestøttende tiltak-kommuner

2015

179 000

Kvam herad

Trygg i oppvekst i Kvam

2018

100 000

Kvinnherad
kommune

Foreldregrupper til minoritetsfamiliar

2018

180 000

Kvæfjord
kommune

"Forebygging av atferdsvansker"

2018

200 000

Larvik kommune

Foreldreveiledning til minoritetspråklige foreldre

2015

80 000

Lavangen
kommune

Foreldrestøttende tiltak for flyktningetjenesten i
Lavangen Kommune

2017

200 000

Lebesby
kommune

Gode oppvekstsvilkår med trygge og gode
omsorgspersoner i Lebesby kommune.

2018

20 000

Leikanger
kommune

Korleis vere ein god forelder i ein integrasjonsfase?

2018

130 000

Levanger
kommune

Foreldrestøttande tiltak for minoritetsspråklege og
andre som treng ekstra oppfølging

2017

200 000

Lillehammer
kommune

Foreldreveiledning til minoriteter og andre med
særskilte utfordringer

2017

250 000

Lunner
kommune

Foreldrestøtte og -veiledning til minoritetsspråklige i
Gran og Lunner

2017

200 000

Luster kommune

Systematisk og tverrfagleg foreldrestøtte

2017

200 000

Løten kommune

Foreldreveiledning

2015

250 000

Malvik kommune

Forebyggende arbeid rettet mot barn og foreldre

2018

500 000

Marker
kommune

COS-P veiledning for foreldre og foresatte

2018

200 000
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Modum
kommune

Prosjekt foreldrestøttende tiltak - en helhetlig satsning
på oppvekst

2017

400 000

Molde kommune

Økt kompetanse i tilknytning til foreldrestøttende tiltak.
Å starte opp opplæring til flyktning foreldre for å
forebygge og/ eller avverge ulike former for vold mot
barn.

2017

250 000

Narvik kommune

Foreldrerådgivning til minoritetsgruppe.

2018

300 000

Nedre Eiker
kommune

Cos p veiledningsgrupper

2015

300 000

Nes kommune

Bedre barndom - foreldrestøttende tiltak med bakgrunn
i ICDP

2015

250 000

Nesodden
kommune

Hold meg - slipp meg

2015

200 000

Nissedal
kommune

Foreldrerettleiing

2018

70 000

Nord-Aurdal
kommune

Styrking av helsesøstertjenesten med ett årsverk for
bedret tverrfaglig innsats til foreldrestøttende tiltak

2017

300 000

Notodden
kommune

Opprettelse av Familieteam

2018

565 000

Os kommune
(Hordaland)

Styrking av ressurser og kompetanseheving i
Familieteam og implementering av DUÅ foreldremodul

2018

250 000

Oslo kommune

ICDP-gupper og veilederopplæring

2015

300 000

OSLO
KOMMUNE
BYDEL 1
GAMLE OSLO

DUÅ som foreldrestøttende tiltak i bydel Gamle Oslo

2017

300 000

OSLO
KOMMUNE
BYDEL 15
SØNDRE
NORDSTRAND

PMTO foreldreveieledningsgrupper for
minoritetsfamilier

2017

300 000

Oslo kommune
bydel Bjerke

Foreldreinnsats

2018

300 000

Oslo kommune
bydel Nordstrand

Tidlig innsats - foreldreveiledning til nyankomne
minoritetsfamilier (ICDP)

2018

200 000

Oslo kommune
bydel Vestre
Aker

Foreldreveiledning for foreldre til ungdom og COS
opplæring

2018

18 000

Porsgrunn
kommune

Foreldreprogram "De utrolige årene"

2017

300 000
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Rakkestad
kommune

Trygge barn i Rakkestad

2018

150 000

Rauma
kommune

Nye innbyggere fra Eritrea, Syria og Irak - styrke
foreldrerollen og mestre livet i Norge.

2018

300 000

Rauma
kommune

De utrolige årene

2015

200 000

Ringerike
kommune

TIBIR; Tidlig innsats for barn og unge i risiko

2018

551 220

Ringsaker
kommune

Foreldreveiledning til minoritetsspråklige foreldre og til
foreldre når barna har spesielle behov

2017

300 000

Rælingen
kommune

ICDP-foreldreveiledning i skole og skolehelsetj.

2015

110 000

Sande kommune

Trygge foreldre trygge barn

2017

200 000

Sarspborg
kommune

Foreldregrupper

2015

65 000

Sauherad
kommune

"Vi kan " Foreldregrupper for bosatte flyktninger

2017

200 000

Sel kommune

Tiltaksbanken

2017

300 000

Seljord
kommune

Trygge barn-god oppvekst

2015

135 000

Ski kommune

ICDP til foreldre for minoritetsbakgrunn med barn i
barnehagealder

2017

200 000

Skien kommune

Foreldrestøttende tiltak i Forebyggende helsetjeneste

2015

200 000

Skjåk kommune

Foreldrestøttande tiltak

2017

60 000

Sortland
kommune

Foreldreveiledning

2017

70 000

Stange
kommune

ICDP sertifisering av ansatte

2017

8 000

Stavanger
kommune

ICDP grupper og veilederopplæring for personer med
minoritetsbakgrunn

2015

200 000

Stjørdal
kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

400 000

Storfjord
kommune

1. Cos sertifisering og 2. ICDP sertifisering

2017

100 000

Stranda
kommune

Foreldreveiledning/kurs for både minoriteter og andre.

2017

150 000

Sula kommune

Tilknytningsbasert foreldrerettleiing

2018

80 000

Surnadal
kommune

Foreldreveiledning ICDP som del av prosjektet "God
oppvekst"

2017

300 000

Svelvik
kommune

COS-P

2018

200 000
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Sykkylven
kommune

Foreldrestøttande tiltak - etablering av COS og ICDP
foreldreveiledning

2017

300 000

Søgne kommune

Sertifisering av ICDP-instruktører og forberedelser til og
gjennomføring av Foreldreveiledningskurs

2017

50 000

Sør-Aurdal
kommune

Foreldreveileder

2017

300 000

Sørreisa
kommune

Familiekoordinator

2018

180 000

Sør-Varanger
kommune

Foreldrestøttende tiltak i flyktningetjenesten

2017

200 000

Tingvoll
kommune

Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

2018

200 000

Tinn kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

150 000

Tokke kommune

Foreldrestøttende tiltak- ICDP i
introduksjonsprogrammet

2018

69 700

Tranøy
kommune

Foreldrerettet tiltak

2017

50 000

Tromsø
kommune

Utbygging av foreldrestøttende tiltak i Familiens Hus

2015

400 000

Tromsø
kommune

Styrking og koordinering foreldrestøttende tiltak til
minoritetsspråklige famlier

2015

300 000

Tromsø
kommune

Gruppeveiledning til fosterforeldre

2017

250 000

Trondheim
kommune

Foreldreveiledning for deltakere i
introduksjonsprogrammet

2015

250 000

Tynset kommune

ICDP (International Child Development Programme)

2018

100 000

Tysvær
kommune

Foreldreveiledning til flyktningfamilier i Tysvær
Kommune

2015

117 580

Vefsn kommune

De Utrolige Årene foreldrestøttende tiltak

2015

600 000

Vennesla
kommune

Foreldregrupper for innvandrerfamilier/Mulighetetenes
hus

2015

450 000

Verdal kommune

ICDP International Child Development Program

2015

150 000

Vestnes
kommune

Foreldrerettleiing for deltakere i
introduksjonsprogrammet og evt andre
innvandrergrupper

2018

80 000

Vestre Toten
kommune

1. "Hjelp vi blir snart tenåringsforeldre! (hva da?)"
2. ICDP-grupper for nyankomne foreldre med annen
kulturell bakgrunn

2018

100 000

Vik kommune

Foreldrestøttande tiltak

2018

81 500

Vinje kommune

Tverrfagleg foreldrerettleiing i Vinje

2015

200 000
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Volda kommune

Foreldrerettleiing til minoritetsspråklege foreldre

2018

50 000

Voss kommune

"Trygg oppvekst på Voss"

2017

400 000

Våler kommune
(Østfold)

Foreldreveiledningsprogram i Våler 2018-2020

2018

250 000

Ørland kommune

Foreldreveiledning med fokus på å forebygge vold og
overgrep

2017

250 000

Østre Toten
kommune

Veileder i barneverntjenesten

2015

150 000

Øvre Eiker
kommune

STYRK - teamet, tiltaksteam i Barneverntjensten

2017

30 000

Åfjord kommune

Nettverksbygging og foreldreveiledning

2015

100 000

Åsnes kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

400 000
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Tildelinger Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (872/70)
Ordningen reguleres av rundskriv 05/2018.
Nøkkeltall for 2018
• Avsatt om 19 317 053
• 127 søknader
• Total søknadssum: 27 309 244
• Totalt innvilget 19 317 053
• Innvilget tilskudd til 101 tiltak
• 18 avslag og 7 avviste søknader. 1 søknad trukket.
• Bufdir mottok 4 klager. To av disse ble helt eller delvis innvilget, to ble
oversendt Barne- og likestillingsdepartementet for endelig behandling.
Departementet stadfestet Bufdirs vedtak.
Prioriteringer
Tilskuddsordningen var ny i 2017 da Sommerleir for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov og Ferie- og velferdstiltak for personer med
nedsatt funksjonsevne ble slått sammen.
Tilskuddspotten økte med 5 millioner kroner fra 2017 til 2018, noe som førte til at flere tiltak
ble innvilget, og det ble gitt tilskudd til over 100 (2017: 70) tiltak fordelt på drøyt 70 (2017: 50)
organisasjoner og stiftelser. Det ble også innvilget fullt omsøkt beløp til flere enn tidligere.
Deler av bevilgingen er prioritert til sommerleir i regi av organisasjoner som er godkjente
under regelverket for “Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner”, jamfør regelverkets
pkt. 5. Om lag 63 % av bevilgningen ble prioritert til dette.
Bufdir legger vekt på å støtte selve aktiviteten for målgruppen for å stimulere til mest mulig
aktivitet for midlene. Det er ikke gitt tilskudd til lønnskostnader i forkant av tiltakene. Flere av
søkerne bruker egne ansatte, fast eller i prosjekt, som deler av året jobber med
forberedelser. Noen av søkerne har store tiltak og mange deltakere med omfattende
hjelpebehov. Ofte tilsier også lav alder på deltakerne at det er nødvendig med mange
ledsagere for å sikre trygge forhold. Andre søkere har få eller ingen ansatte, og tiltakene
planlegges i stor grad av frivillige. At direktoratet prioriterer tilskudd til aktivitet mener Bufdir
også likestiller søkere med og uten ansatte. Andre midler enn tilskudd fra denne ordningen
må dermed dekke lønnskostnader, administrasjonskostnader og lignende for ansatte i
forkant av tiltaket.
Hjelpebehovet blant deltakerne og om tiltaket er åpent og tilrettelagt for barn og unge veier
tungt i saksbehandlingen. Med lav alder følger også behov for høy ledsagertetthet. Bufdir
forsøker å spre tildelingene slik at det er aktivitet for målgruppen flere steder i landet, ikke
bare i sentrale strøk. Hovedtyngden av tiltakene foregår i sommerhalvåret, men Bufdir har
også innvilget tilskudd til tiltak som gjennomføres høst, vår og vinter.
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Vurdering av årets søknader
I 2018 var det noen flere søknader fra lokal- og fylkeslag blant organisasjonene enn tidligere
år. Hovedtyngden av søkermassen var imidlertid organisasjoner og stiftelser som
tidligere har søkt og mottatt tilskudd på ordningen. Det vil si at merparten av søkerne og
tiltakene var kjent for Bufdir.
I tillegg til utførlig veiledning på ordningens nettsider (bufdir.no/tilskudd) om hvordan skrive
en god søknad, har vi lagt vekt på gode informasjonstekster underveis i søknadsskjemaet.
Noen mindre endringer i rundskrivet for ordningen sikrer midler også til de mindre tiltakene.
Det er et kjennetegn for mange av disse at de får svært mye ut av et relativt små tilskudd.
Målt i kroner genererer disse tildelingene mye aktivitet, og er et tilbud hvor det ellers ikke er
mye å velge i for denne målgruppen.
Bufdirs søknadsportal (Insight grants) er nå godt kjent for merparten av søkerne, og er lagt
opp til enkle og selvforklarende prosesser slik at det skal være enkelt også for de nye
brukerne. Portalen bidrar positivt til en enklere søknads- og rapporteringsprosess.
Det er stor variasjon i type tiltak som innvilges tilskudd. Mange er rene sommerleir i
tradisjonell betydning hvor det legges opp til bading, båtturer, fiske, karaokekvelder, kortspill,
sove i telt og lignende. For mange innebærer sommerleiren at de overnatter hjemmefra for
første gang uten foreldrene. Merparten av tiltakene på denne ordningen foregår om
sommeren som et sommerferietilbud for målgruppen.
Andre tiltak er vinteraktivitetsdager, fjellturer med overnatting på hytte med tilrettelegging for
deltakere med nedsatt funksjonsevne – for eksempel hundespann til oppakning,
transportabel wc slik at et av rommene i første etasjen kan gjøres om til bad, ledsagerstang
for blinde og svaksynte og lignende. Tilskuddet går for eksempel til nødvendig antall
ledsagere, utgifter til aktiviteter (billettkostnader, lokalleie og lignende), opphold for deltakere
og ledsagere, utgifter til transport slik at alle deltakerne betaler kun en mindre og lik sum
uavhengig av hvor langt de reiser for å komme på leir.
Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Frivillige organisasjoner og stiftelser kan gjennom denne ordningen få tilskudd til å
arrangere ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkeren må selv
være arrangør av tiltaket det søkes om tilskudd til, det gis ikke tilskudd til deltakelse på tiltak i
regi av andre arrangører. Vi ser at denne løsningen fungerer godt da søker kjenner
deltakerne, vet hvilke behov deltakerne har og kan tilpasse valg av sted og aktiviteter utfra
en gruppe de kjenner godt.
Søkerne, frivillige organisasjoner og stiftelser, er en variert gruppe. Store nasjonale
organisasjoner (Norges Blindeforbund, Cerebral Parese-foreningen) små lokale fylkes- eller
lokalledd av disse, diagnoseorganisasjoner, pårørendegrupper, hjelpeorganisasjoner og
organisasjoner med noe annet hovedformål, men som ønsker å gjennomføre tiltak for å
inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i sin virksomhet (Norsk Folkehjelp, Røde
Kors, Den norske turistforening, flyklubber), veletablerte organisasjoner med flere ansatte,
små organisasjoner som drifter virksomheten «ved kjøkkenbenken».
Sammenlagt antall deltakere med nedsatt funksjonsevne som fikk deltatt på ulike
fritidsaktiviteter med støtte fra denne ordningen i 2018 var nærmere 6 700 totalt. Av disse
var drøyt 4 500 under 26 år. Det var over 5 000 ledsagere/hjelpere som bisto ved
gjennomføring av tiltaket. Ofte er det foreldre og søsken som fungerer som ledsagere, disse
kjenner deltakerne og behovene best.
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Rundt halvparten av tiltakene som er innvilget tilskudd i 2018 har deltakere med det som av
søkerne selv beskrives som høyt hjelpebehov. Disse tiltakene utgjør 3 720 av deltakerne og
1 500 av ledsagerne. Over 60 % av tildelte midler er innvilget til tiltak hvor deltakerne har
høyt hjelpebehov.
Måloppnåelse på ordningen anses å være meget god. Et stort antall deltakere med nedsatt
funksjonsevne har fått tilbud om aktivitet som en direkte effekt av tilskuddsordningen. Den
frivillige innsatsen på ordningen er høy. Bufdir ser av rapporteringen fra tilskuddsmottakerne
at de fleste tiltakene blir gjennomført slik som beskrevet i søknaden og det er lav andel
avlyste tiltak. Rapportene fra tilskuddsmottakerne viser også at aktivitetene har stor
betydning for målgruppen, gode ringvirkninger for de pårørende, og bidrar til at flere kan få
delta i sosiale aktiviteter og ha et ferietilbud.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Ferie- og velferdstiltak er et vidt begrep og kan inkludere svært ulike arrangement.
Direktoratet er opptatt av at det ikke skal betyr «ren ferie» i tradisjonell forstand. Deltakerne
skal ha tilbud om aktivitet og det må foreligge et godt faglig tilbud/program. Regelverket
åpner også for å kunne innvilge tilskudd til deler av et tiltak, selv om ferie- og velferdstiltaket
kun utgjør en del av det.
Det er et noe større antall søknader om tilskudd til «helsebringende tiltak», sydenturer eller
tiltak som har sol og bad (“Sydenturer”) og utflukter som hovedaktivitet. Enkelte har en
oppfatting av at ferie er nettopp avslapping. Disse aktivitetene har sjelden et faglig program.
Søkerne oppfatter disse tiltakene som velferdstiltak der behandling er aktiviteten. Ved
vurdering av søknadene skal Bufdir ifølge regelverket legge særlig vekt på at det foreligger
en klar og faglig god plan for gjennomføring av tiltaket, at tiltaket er av god kvalitet (…). I en
del tilfeller er det med andre ord store ulikheter mellom søkeres forventninger og
regelverkets intensjon med begrepet «ferie- og velferdstiltak».
Det å spisse definisjonen av hva et ferietiltak eller velferdstiltak er, eller ikke er, kan fort bidra
til økt byråkratisering av ordningen, men Bufdir vil vurdere om det kan avgrenses tydeligere
slik at forventinger og intensjon kan komme bedre i overenstemmelse fremover.
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Årets tildelinger

Organisasjon
ADHD Norge

Tiltak

Sommerleir på Brennabu Leirskole
Sommerleir for barn og unge med ulike
Akershus idrettskrets
funksjonsnedsettelser, 8 - 18 år
Golfskole for personer med nedsatt
Asker golfklubb
funkjsonsevne
Friluftsliv tilrettelagt for personer med
Bergen og Hordaland turlag
nedsatt funksjonsevne
Brønnøy KFUK-KFUM-speidere
Tur til Malaga i Spania fra 21.9-1.10 2018
BURG Norge
Familiesamling
Center for African mental health
Tiltak for aktivisering av unge og unge
promotion and cultural competence
voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i
(Campcom)
Oslo med nedsatt funksjonevne.
Cerbral Pareseforeningen Oslo og
Tur til Sabeltanns rike for Cerebral Parese
Akershus
sine Sabeltannbarn
Cerebral Parese-foreningen
Sommerleir for unge med cerebral parese
Sommerleir for voksne med cerebral
Cerebral Parese-foreningen
parese
Cerebral Parese-foreningen
Sommerleir for barn med cerebral parese
Barn og ungdom/unge-voksne samling i
Langesund for personer med nedsatt
Cerebral Pareseforeningen Vest-Agder funksjonsevne og familie/ledsagere
Clausenengen fotballklubb
Stjernetreffet 2018
Cri du chat-foreningen
Familietreff Cri du chat 2018
Diabetesforbundet
Sommerleir for ungdom 2018
Diakonistiftelsen Rogaland, Nærland og Weekendkurs med Kirke-og trosfellesskap
Lillebo
for mennesker med utviklingshemming
Dissimilis Norge
Dissimilisfestivalen 2018
Hyttetur for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til Skarvheimen sommer
DNT Drammen og omegn
2018
Tilskudd til fritidstiltak for mennesker med
DNT Drammen og omegn
nedsatt funksjonsevne
Friluftsliv Tilrettelagt for
Utviklingshemmede (FTU) DNT
DNT Finnskogen og omegn
Finnskogen og Omegn
Klart det går! Turer og friluftsaktiviteter for
DNT Ringerike
personer med nedsatt funksjonsevne
DNT Vansjø
Klart det går
Dysleksi Norge
Sommerleir for Dysleksi Ungdom
Sommerleir for barn med dysleksi,
dyskalkuli og SSV (Spesifikke
Dysleksi Norge
SpråkVansker)
Engerdal sportsklubb
Friluftsleir for døvblinde
Festspillene i Nord-Norge
NUK++ Nordnorsk Ungdomskulturfestival
Foreldre/pårørendeforeningen Signo
Vivo
Sydentur for beboere ved Signo Vivo
Foreldre/pårørendeforeningen Signo
Vivo
Friluftsliv med tilrettelagte aktiviteter
Foreningen for Cornelia de Langes
Ferieopphold for barn og unge med CDLS
syndrom
med familie og eller ledsagere
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Sommerleir 2018
Foreningen for hjertesyke barn
Norsk Sommerleir 2018

Innvilget
130 000
60 000
25 000
200 000
100 000
80 000
350 000
50 000
1 100 000
1 100 000
1 000 000
100 000
50 000
130 000
150 000
100 000
290 000
120 000
115 000
50 000
70 000
46 500
200 000
35 000
50 000
300 000
400 000
50 000
318 160
300 000
400 000
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Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for Rubinstein Taybi
Syndrom
Foreningen Norges døvblinde
Foreningen Norges døvblinde
Handikappede barns foreldreforening
Haugesund turistforening
Herkules fotball

HODR idrettslag for synshemmede
HODR idrettslag for synshemmede
HODR idrettslag for synshemmede
HODR idrettslag for synshemmede
HODR idrettslag for synshemmede
HODR idrettslag for synshemmede
Kristent Arbeid Blant Blinde og
svaksynte
Kristent Arbeid Blant Blinde og
svaksynte
Kultura
Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte

Aktiv uke 2018

344 820

Sommertreff Slettestrand 2018
Sommerleir for personer med medfødt
døvblindhet
Sommerleir for barn og unge med
medfødt døvblindhet
HBF Camp 2018
Haugesund på langs 2018 tilrettelagt for
personer med ulike funksjonsnedsettelser
Landsturneringen

150 000

Aktivitetshelg (sommersamling) for blinde
og svaksynte ved Hurdal syn- og
mestringssenter
Aktivitetshelg for synshemmede barn
(30.11- 02.12.18)
Aktivitetshelg for synshemmede barn
(02.03.- 04.03.18)
Skisamling for HODR idrettslag for
synshemmede
Fjelltur, hytte-til-hytte
Fjelltur med fast opphold
Sammen på Stenbekk, Kabbs barne- og
familieleir 2018
Storfamilien på Storaas
Vinter for alle

171 620
74 000
400 000
20 000
110 000

49 500
43 000
43 000
36 000
28 500
12 000
50 000
40 000
90 000

Nord-Trøndelag turistforening
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Norges golfforbund
Norges Handikapforbunds Ungdom
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM Speidere

Barne- og familieleir
Helgetur for familier der en av foreldrene
har hatt hjerneslag
Helsesportsuka 2018
Mathislekene 2018
FTU Friluftsliv tilrettelagt for
funksjonshemmede
Ungdomsleir 2018
Barneleir 2018
Ung Uke 2018
GolfGlede!
Storbyweekend
Musikk for Alle
Landsleir for alle

68 000
1 200 000
1 150 000
350 000
22 950
400 000
183 500
270 000

Norges Røde Kors sentrene AS

Knøtteleir for barn og unge med nedsatt
psykisk og fysisk funksjonshemming EIDENE

316 850

Norges Røde Kors sentrene AS

Sommerleir 1 for barn og unge med
nedsatt psykisk og fysisk
funksjonshemming - EIDENE

265 100

Norges Røde Kors sentrene AS

Sommerleir 2 for barn og unge med
nedsatt psykisk og fysisk
funksjonshemming - EIDENE

265 100

Norges Røde Kors sentrene AS

Nyttårsleir for unge og voksne med
nedsatt psykisk og fysisk
funksjonshemming - EIDENE

186 750

LHL hjerneslag ung Rogaland
Lions club Porsanger
Mathis

165 000
29 600
35 000
120 000
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Norges Røde Kors sentrene AS

Sommerleir for barn og unge med nedsatt
psykisk og fysisk funksjonshemming MERKET

174 000

Norges Røde Kors sentrene AS

Påskeleir for barn og unge med nedsatt
psykisk og fysisk funksjonshemming EIDENE
Påskeleir for funksjonshemmede og
psykisk utviklingshemmede - MERKET

Norges Røde Kors sentrene AS

Jule - og nyttårsopphold for
funksjonshemmede og psykisk
utviklingshemmede - MERKET

Norges Røde Kors sentrene AS

Sommerleir for barn med nedsatt
funksjonshemming og sosialt
vanskeligstilte barn - Haraldvigen

87 840

Norges Røde Kors sentrene AS

Sommerleir for barn med nedsatt
funksjonshemming og sosialt
vanskeligstilte barn - Haraldvigen

87 840

Norges Røde Kors sentrene AS

Norges Røde Kors sentrene AS
Norsk Craniofacial Forening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for Angelmans Syndrom
Norsk Forening for Ehlers Danlos
Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forening for Osteogenesis
Imperfecta
Norsk Forening for Osteogenesis
Imperfecta
Norsk forening for Rett Syndrom
Norsk Forening for Williams' Syndrom
Norsk OCD Forening, Ananke
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Norsk Touretteforening Trøndelag

Ridderrennet
Ridderrennet
Ridderrennet
Ridderrennet

Sommerleire for barn med nedsatt
funksjonshemming og sosialt
vanskeligstilte barn - Haraldvigen
Årsmøte/aktivitetshelg for Norsk
Craniofacial Forening (NCF)
Ungdomsturen 2018
NFUs organisasjons- og ferieleir 2018
Angelmans Sommerleir 2018

147 650
116 200

108 970

68 040
12 500
70 000
150 000
117 870

Barne og ungdomsleir
Sommerleir for ungdom med
Nevrofibromatose fra 13-26 år

476 568

Familieleir Bodø 2018
Urban Ungdomsleir for OI - innafor eller
uttafor?
Sommerleir for Norsk forening for Rett
Syndrom 2018, Sæby Søbad, Danmark
Aktivitetsleir
Fritidstiltak - sommersamling for brukere
med OCD (tvangslidelser) og deres
pårørende.
Ferieopphold 2018 i Gurvika for ungdom
med NCL og pårørende
«Samhandling og mestring» Sommerleir
for ungdom mellom 13-18 år med
Tourette syndrom
Flere unge riddere på Ridderuka - Å
inspirere og motivere til fysisk aktivitet
året rundt - også utenfor de oppkjørte
spor
Unge Riddere - grunnleggende
skiferdigheter som grunnlag for fysisk
aktivitet
Riddercamp - unge Riddere i frisk høstluft
ved foten av Bitihorn
Riddere på hjul over Valdresflya

406 000

148 625

148 500
472 000
187 000
170 000
40 000
70 000

150 000
100 000
50 000
50 000
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Ryggmargsbrokk- og
Hydrocephalusforeningen
Sandefjord turistforening
Sola Røde Kors
Stavanger turistforening
Stavanger turistforening
Stiftelsen Frambu
Storedal kultursenter
Telemark Røde Kors
Telemark turistforening
Telemark turistforening
Ups & Downs Nord-Trøndelag
Utsiktsbakken brassband
Volda Ørsta flyklubb
Øvre Romerike fritidsklubb for
funksjonshemmede

Sommerleir for ungdom 15-20 år 2018
Klart vi kan
Puzzlers
Klart det går - turer for ungdom med
funksjonsnedsettelse
Klart det går - aktivitetshelg for voksne på
Preikestolen Basecamp
Fjellcamp Rondeheim
Ridderdagene på Storedal
Leir for barn og unge med
funksjonsnedsettelse
Klart det går ung Telemark
FTU DNT Telemark
Familiehelg Namskogan Familiepark
Korpsfestivalen Vi Vil
Flyturer for funksjonshemmede
Fritidsreise til Gotland

234 150
300 000
40 000
53 500
50 850
350 000
75 000
150 000
65 000
55 000
20 000
50 000
14 000
90 000
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Tilskudd til tiltak for å bedre levekår og livskvaliteten til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (870/72)
Reguleres av rundskriv nr. 07/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 11 853 000 kroner
• Total søknadssum: 17 730 000 kroner
• 42 søknader
• (Inkludert i søknadstallene er 1 prosjekt som ble øremerket 4,2 millioner og 7
prosjekter som var en videreføring av prosjekt med tilsagn om flerårig støtte fra 2017,
gitt med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak)
• Innvilget: 19 søknader
• Avslag: 25 søknader
Bufdir mottok en klage som ble avslått av Bufdir, denne ble videresendt til BLD som
opprettholdt avslaget. En søknad ble trukket da de allerede hadde mottatt finansiering til
prosjektet fra Extrastiftelsen.
Prioriteringer
Tiltak som tilfredsstilte minst en av følgende kriterier, ble prioritert:
•
•

•
•

•

Tiltak som bidrar til å se flere diskrimineringsgrunnlag i sammenheng med nedsatt
funksjonsevne, som f.eks. kjønn, etnisitet (herunder også norske minoriteter og
samer), LHBTI, mv.
Tiltak som bidrar til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utdanning,
arbeidsliv eller i fritidsaktiviteter. (Tilskudd til utvikling av fritidsaktiviteter prioriteres,
ikke aktivitetstilskudd til gjennomføring av fritidsaktiviteter da Bufdir har en egen
tilskuddsordning for dette)
Tiltak som bidrar til å motvirke hatefulle ytringer mot personer med nedsatt
funksjonsevne (jfr. Regjerings strategi mot hatefulle ytringer).
Tiltak som bidrar til forebygging og bekjempelse av vold mot funksjonshemmede, jfr.
målene i Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep og Handlingsplan mot
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)
Tiltak som bidrar til bedre informasjon, samordning og koordinering av tjenester for
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Herunder også barn og unge med annen
etnisk opprinnelse eller med sjeldne diagnoser.

Kriteriene ble gjort kjent for søkerne i forbindelse med utlysningen av tilskuddsordningen.
Målet med dette var å rettlede søkerne til å skrive mer målrettede søknader.
Vurdering av årets søknader
Bufdirs vurderinger er basert på i hvor stor grad tiltaket faller inn under prioriteringskriteriene,
hvor god kvalitet søknaden har, samt en vurdering av kravoppfyllelse sett opp mot de andre
søknadene. Søknadene som har fått støtte er av god kvalitet og tilfredsstiller minst en av
tildelingskriteriene har fått støtte.
Andre avveininger i saksbehandlingen:
•
•
•
•

Tiltak som har fått vedtak om flerårig støtte har fått utbetalt støtte. Dette gjelder tiltak
som har kunnet vise til god fremgang for tiltaket.
Tiltak som har stor nytteverdi for tilskuddsordningens målgruppe, ble prioritert
Tiltak som har en plan for videreføring av tiltaket etter prosjektets slutt, ble også
prioritert.
Tiltak som drives på forretningsmessig basis eller der aktøren som søker primært
driftes på forretningsmessig basis, ble ikke prioritert.
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•

Tiltak som ligger nært opp til kommunens lovpålagte oppgaver, ble ikke prioritert.

I 2018 ble det gitt tilskudd til tiltak innenfor alle de årlige prioriteringene for 2018.
Av 34 søknader, var det 8 søknader fra organisasjoner får tilskudd fra
driftstilskuddsordningen tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Søknadstallene på tilskuddsordningen er redusert fra 74 søknader i 2014 til 42 søknader i
2018. Dette kan komme av at bevilgningen på tilskuddsordningen har variert, at søknader
som innfrir de årlige prioriteringene blir prioritert og at en relativt stor andel av midlene har
vært bundne midler eller øremerkede tilskudd. Vi ser at flere av søkerne på denne
tilskuddsordningen også tidligere har søkt om støtte eller har planer om å søke om støtte til
prosjektet fra Extrastiftelsen. Ekstrastiftelsen gir blant annet støtte til helseprosjekter, og
tilskuddsordningen har flere likheter med denne tilskuddsordningen. Bufdir vurderer ikke
dette som et vesentlig problem.
Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Det er planlagt at tilskuddsordningen skal evalueres i 2019.
På denne tilskuddsordningen blir det hvert år valgt ut prioriterte kriterier i samsvar med
regelverk, handlingsplaner og forskning på området. Dette skal sikre at målene blir nådd, at
tiltakene treffer så mange som mulig og at de når ut der behovene er størst.
Bufdir har ikke mottatt rapportering for prosjektene som fikk innvilget tilskudd i 2018, men
legger til grunn rapporteringen på prosjektene som fikk tilskudd i 2017 for beskrivelse av
måloppnåelse. Av 16 prosjekter som ble innvilget i 2017, har 4 prosjekter levert sluttrapport,
1 prosjekt har søkt om utsatt rapportering, 9 prosjekter sendt inn framdriftsrapportering, 2
prosjekter er kansellert og tilskuddsmottaker har tilbakebetalt pengene. 2 tilskuddsmottakere
som fikk innvilget prosjekter med to-årig støtte i 2016 har levert sluttrapport.
Fire av de seks tilskuddsmottakerne som har levert sluttrapport for sine prosjekt i 2018
melder om høy måloppnåelse. To av tilskuddsmottakerne melder om middels måloppnåelse.
De ni prosjektene som har sendt inn framdriftsrapportering melder om god framdrift i
prosjektene.
Prosjektet som mottok størst andel av midlene i 2018 var prosjektet Helt Med i regi av
Stiftelsen SOR. Dette prosjektet ble gitt øremerket tilskudd på kr. 4 200 000 i tillegg til
prosjektmidler til samme prosjekt på kr. 1 200 000. Prosjektet fikk første gang støtte fra
Bufdir i 2017 (kr. 1 000 000), med tilsagn om tilskudd til prosjektet i 2018 (kr. 1 200 000) og
2019 (kr. 1 200 000). Helt med - prosjektet er et program for inkludering av personer med
utviklingshemming i ordinært arbeidsliv i regi av Stiftelsen SOR
I følge Bufdirs egne nettsider er andelen med nedsatt funksjonsevne som ønsker jobb på
26 % eller tilsvarende 85 000 personer. Forskning viser at personer med psykiske lidelser og
kognitive vansker (som inkluderer psykisk utviklingshemning) er mest utsatt for å havne på
utsiden av arbeidslivet. Helt med- prosjektet har derfor et viktig bidrag for å opprette
arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming og følge opp
arbeidstakerne. Framdriftsrapporten for Helt med-prosjektet i 2017 viser at prosjektet har
lykkes med å få etablert 14 stillinger for personer med utviklingshemming i 2017 hvorav 13
stillinger er besatt. Ettersom det ble gitt mindre i tilskudd enn det det var søkt om, er dette i
tråd med antall arbeidsplasser oppgitt i søknaden. For 2018 og 2019 har prosjektet en
målsetning om å etablere 40 arbeidsplasser hvert år. Over en ti-årsperiode, gitt at de får
innvilget støtte til prosjektet, er målsetningen å opprette 1 000 arbeidsplasser for personer
med utviklingshemming.
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Andre prosjekter som er innvilget støtte på tilskuddsordningen varierer i metoder, målgruppe
og antall deltakere. Videre gis det derfor eksempler på utvalgte prosjekt og hvordan disse har
bidratt til måloppnåelse for ordningen.
Gjøvik kommune fikk i 2016 og 2017 tilskudd til å utvikle en modell som kan bidra til å
forbedre situasjonen for pårørende for barn og unge med store omsorgsoppgaver for barn og
unge (0-18 år) og voksne med nedsatt funksjonsevne. I notat nr 4/18 fra NOVA pekes det på
at samordningen mellom tjenester som skulle bedres gjennom lovpålegget om at
kommunene skulle ha en koordinerende enhet, ikke fungerer i tråd med intensjonen 6.
Prosjektet i Gjøvik kommune har hatt fokus på kartlegging av pårørendes situasjon,
opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy og utvikling av nye
tilbud til pårørende. I prosjektet ble det påbegynt et godt arbeid med å utarbeide et
overordnet prosesskart for pårørendes møter med tjenestene, med tilhørende prosedyrer
som konkret beskriver hvordan samhandlingen mellom ansatte i tjenestene og pårørende
skal foregå. Gjennom prosjektet har Gjøvik kommune erfart behovet for at brukerne og
pårørende blir inkludert i større grad, og at det bør være et satsingsområde fremover å
etablere brukerråd på systemnivå som har reell innflytelse på tjenesteytingen i helse og
omsorg7 (i Gjøvik kommune).
Oslo kommune – Bydel Gamle Oslo fikk i 2017 tilskudd til å inkludere 60 deltakere med
nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter i bydelen. Norge er gjennom FN-konvensjonen
forpliktet til å arbeide aktivt for et mer inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje, og
i artikkel 30 sikres personer med nedsatt funksjonsevne retten til et aktivt liv gjennom
deltakelse i kultur, fritid og idrett 8. Målsetningen med prosjektet i bydel Gamle Oslo var at
funksjonshemmede i nærmiljøet i større grad skulle bli en naturlig, inkludert aktør og deltaker
i sitt nærmiljø. Gjennom flere tiltak har de nådd målsetningen om å etablere flere synlige og
inkluderende møteplasser og aktiviteter på ordinære arenaer for målgruppen.
Tilskuddsmottaker skriver i sluttrapporten at tilbakemeldinger viser at målgruppen har utvidet
sitt sosiale nettverk, opplevelse av mestring og lært nye ferdigheter. Det har også blitt mer
samarbeid i bydelen på tvers av enheter og private aktører. Hovedaktivitetene vil bli
videreført gjennom ordinær drift i bydelen.
En av søkerne som fikk tilsagn om flerårig tilskudd var filmfestivalen Abloom. De satt i 2017
ny deltakerrekord med ca. 3 500 deltakere. Temaet var «Forbilder» og festivalen satt
søkelys på samhandling og å bryte ned tabuer. Barn i minoritetsfamilier er en spesielt sårbar
gruppe fordi foreldre ikke fullt ut behersker det norske språket og arbeidslivet. Abloom skriver
at de i flere år jobbet for å øke forståelse og kunnskap, spesielt blant minoritetsspråklige
familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, slik at de får greie på hvor de kan
henvende seg for å få bistand og tilgang til tjenester.

6

Gundersen, Tonje og Seeberg, Marie Louise, notat utgitt av Nova 2018

7

Åslund, Anne Marit, Helhetlig pårørendearbeid, utgitt av Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester, Oppland.
8

http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Deltakelse_og_fritid/ nedlastet
8.2.2019
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Årets tildelinger
Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Tilskudd 2018

Abloom Filmfestival

Abloom Filmfestival

kr 650 000

ADHD Norge Akershus

Nok er nok

kr 40 000
kr 187 000

Cerebral Parese-foreningen

Informasjon for inkludering - hva bør
barnehageansatte vite om barn med
cerebral parese?

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon FFO

Det handler om å få sin rett oppfylt

kr 370 000

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon FFO

FN-konvensjonen for rettighetene til
mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) - Søknad om
tilskudd til oppdatering av
skyggerapport, samt økonomisk støtte
til å delta under Norges rapportering
for FN-komiteen for CRPD i Genève.

Kr 250 000

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon FFO

Forbilder

kr 750 000

Norges Døveforbund

Eldreveileder til døve eldre over 60 år

Kr 266 000

Norges Handikapforbund Bokn

Funkisdagen

kr 125 000

Norges Handikapforbunds
Ungdom

Rullende regnbuer

kr 250 000

Redd Barna

# Jeg er her – tilgjengelig og tilrettelagt
informasjon om seksuelle overgrep
mot barn og unge.

kr 350 000

Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger (SEIF)

"Våre barn skal med" - rettighetsarbeid
blant innvandrerfamilier med barn med
utviklingshemming

kr 225 000

Stiftelsen Kvinneuniversitetet

Kjønnsdelte hjelpemidler? Kartlegging
av hjelpemidler til personer med
nedsatt funksjonsevne

Kr 690 000

Stiftelsen SOR

SYNLIG OG DELTAKENDE Inkludering og deltakelse for personer
med utviklingshemming i det ordinære
arbeidsliv gjennom HELT MEDmodellen

Kr 1 200 000

Stiftelsen SOR

Helt med - prosjektet

Kr 4 200 000

Sunnaasstiftelsen

Kr 850 000
Brain Camp
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ULOBA – Independent Living
Norge SA

Personlig mikrostyre for
beslutningsstøtte og bistand

Kr. 200 000

Unge funksjonshemmede

Stå opp mot hatprat!

kr 300 000

Unge funksjonshemmede

Eit år for alle

kr 350 000

Unge funksjonshemmede

Dobbeldiskriminert i møte med
arbeidslivet

Kr 600 000
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Tilskudd til aktiviteter, og til drift av frivillige organisasjoner og andre, som
bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og
interkjønnpersoner (871/72)
Tilskuddsordningen reguleres av rundskriv 14/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning på 11 578 000,- kroner
• Total søknadssum 19 912 593,• 18 søknader om aktivitetstilskudd, 15 søknader om tilskudd til regelmessige
aktiviteter, 7 søknader om driftstilskudd
• Innvilget: 7 søknader om aktivitetstilskudd, 8 søknader om regelmessige aktiviteter, 5
søknader om driftstilskudd
• Avslag: 11 søknader om aktivitetstilskudd, 7 søknader om regelmessige aktiviteter, 2
søknad om driftstilskudd
• 1 søknad var knyttet til idrett og idrettsaktiviteter
• 3 søknader hadde temaer rettet mot arbeidslivet
• 3 søknader rettet seg direkte mot personer med minoritetsbakgrunn
• 7 søknader gjaldt arrangementer knyttet til Pride-arrangementer
• 1 søknad var rettet mot kulturarrangementer og –prosjekter (tidsskrift mm)
• 11 søknader var rettet direkte mot kjønnsidentitetstematikk, i tillegg til at dette var
deltemaer i flere av de andre søknadene
• Det var ingen søknader rettet direkte mot interkjønntematikk
Det ble sendt inn to klager på avslag. Bufdir opprettholdt sine vedtak, og oversendte begge
klagene til BLD. Departementet stadfestet Bufdirs vedtak.
Prioriteringer
Hovedprioritering i 2018 var aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for lhbti-personer
med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett, samt aktiviteter til
støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk.
Vurdering av årets søknader
Bufdir har også i 2018 hatt fokus på at de prosjektsøknadene som har fått tilskudd skal dekke
opp et størst mulig felt innenfor LHBTI-tematikken, og samtidig sørge for god måloppnåelse.
De prosjektene som har fått støtte i 2018 dekker informasjonsvirksomhet innenfor skole og
idrett, lavterskeltilbud for både innvandrere med lhbti-bakgrunn og personer med
kjønnsidentitetsutfordringer, og generell kjønnsidentitetstematikk.
Det er gitt tilskudd til et prosentmessig høyere antall søknader i 2018 (50 %) enn i 2017 (38
%) og 2016 (37 %). Dette skyldes at det var færre søknader i 2018 enn i 2016 og 2017.
Bufdir har prioritert å gi tilskudd til tiltak som erfaringsmessig gir gode resultater, og har i 2018
gitt tilskudd til tre nye prosjekter. Bufdir så i 2016 at det var blitt gitt tilskudd til mange av de
samme tiltakene hvert år, og vurderte da at det kan bidra til at det skapes færre nyskapende
prosjekter innenfor feltet. I 2017 og 2018 har Bufdir derfor forsøkt også å gi tilskudd til andre
typer aktiviteter enn i 2015 og 2016. Bufdir ser likevel at det blir vanskelig når oversøkningen
er så stor. Bufdir mener at søknadene innenfor denne ordningen gjennomgående er svært
gode og vil bidra til å øke livskvaliteten for lhbti-personer i hele landet og at en høyere
bevilgning vil kunne bedre måloppnåelsen merkbart.
Det er gitt tilskudd til fem Pride-arrangementer i 2018, fra Kristiansand til Bergen. Nytt av året
er at det er gitt tilskudd til to Pride-arrangementer utenfor de store byene Oslo, Kristiansand,
Bergen og Trondheim. Bufdir anser at det er viktig at det gjennomføres
synlighetsarrangementer for lhbtii-personer på «bygda». Et av arrangementene, «Ørsta/Volda
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Pride» fikk også stor medieoppmerksomhet og skapte stor positiv oppmerksomhet lokalt. Sånn
sett gjorde det å gi tilskudd til dette tiltaket at målene om økt deltakelse og kunnskap,
holdningsendringer og større åpenhet, trygghet på ulike sosiale arenaer, styrket felleskap og
identitet blant lhbti-personer og motarbeiding av diskriminering ble oppnådd.
Bufdir har imidlertid redusert tilskuddene noe til disse aktivitetene slik at Pride-arrangementene
ikke får uforholdsmessig stor andel av tilskuddene. Det er liten forskning på effekten av Pridearrangementer i Norge, og derfor usikkert om akkurat hvor viktig slike arrangementer er for
livskvaliteten til lhbti-gruppen. Imidlertid tyder tilbakemeldinger fra utlandet på at Pridearrangementer har stor betydning for målgruppen både når det gjelder identitetsbygging og
synliggjøring.
Flere av prosjektene som har fått støtte i 2018 er store og landsomfattende, og når et stort
antall mennesker. Dette gjelder særlig de regelmessige aktivitetene Kjønnsmangfold og
Restart, men også utgivelsen av månedsmagasinet Blikk.
Det er i 2018 gitt tilskudd til ett prosjekt som spesielt henvender seg til eldre lhbt-personer,
gjennom Pensjonistforbundet. Dermed er det også gitt tilskudd til en aktør som ikke vanligvis
er inne med lhbti-prosjekter.
På grunn av stor oversøkning har Bufdir, som nevnt, avslått flere søknader som ellers ville fått
støtte. Flere av disse prosjektene hadde temaer som til dels ble dekket av andre søknader
som fikk tilskudd. Hovedandelen av de som ble savslått var søknader som ble vurdert å ikke
gi like stor måloppnåelse som de som fikk tilskudd, men som kunne gitt god måloppnåelse
dersom de hadde blitt realisert. Det var svært få søknader som ble avslått fordi de ikke ville gi
måloppnåelse overhodet.
Bufdir har i 2018 tildelt driftstøtte til fem organisasjoner på feltet, samt avisen Blikk. De fem
organisasjonene dekker forskjellige områder; lhbti-problematikk generelt, og ungdoms-,
minoritets- og kjønnsidentitetsproblematikk spesielt. I 2017 ble det gitt driftstilskudd til en
interkjønnorganisasjon, men i 2018 fikk Bufdir ingen søknader fra slike organisasjoner. Bufdir
har valgt å gi driftsstøtte til Oslo/Fusion International Film Festival, tidligere Skeive Filmer, fordi
de driver et viktig formidlingsarbeid innenfor kultur også utenfor selve filmfestivalen. Bufdir har
imidlertid et ønske om å rendyrke driftstilskuddet til hovedsakelig organisasjoner med
medlemmer og lokallag, og har bedt Oslo/Fusion om å søke om aktivitetstilskudd fra og med
2019.
Måloppnåelse – jf BØS 6.3.6
I rundskrivet heter det at:
Målet med tilskuddsordningen er å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile,
trans- og interkjønnpersoner, og å bidra til mangfold og skape økt aktivitet blant organisasjoner
som arbeider overfor denne målgruppen.
Ordningen skal blant annet legge til rette for:
•
•
•
•
•
•

Økt deltakelse og kunnskap
Holdningsendringer og større åpenhet i samfunnet
Trygghet på ulike sosiale arenaer
Styrket felleskap og identitet blant lhbti-personer
Motarbeiding av diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller
kjønnsidentitet
At lhbti-organisasjoner lettere skal kunne drive interessepolitisk arbeid og yte god
service til egne medlemmer.
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Det er ikke gjennomført en effektevaluering av ordningen etter at Bufdir overtok ordningen fra
BLD i 2009. Direktoratet anbefaler at det legges til rette for evaluering. Bufdir har heller ikke
mottatt rapporter for 2018 ennå, men det er mulig å si noe om mulig måloppnåelse i 2018
basert på tidligere prosjekter og rapporteringen av disse.
De prosjektene som har fått støtte i 2018 dekker informasjonsvirksomhet innenfor skole og
idrett, lavterskeltilbud for både innvandrere med lhbti-bakgrunn og personer med
kjønnsidentitetsutfordringer, og generell kjønnsidentitetstematikk. I 2018 har også ett tiltak
rettet mot eldre lhbti-personer blitt prioritert.
Samlet sett vil tiltakene bidra til å bedre levekårene og livskvaliteten til lhbti-personer. 9 av
tiltakene er helt eller delvis utadrettede, og bidrar til å spre kunnskap, som forhåpentligvis vil
gi holdningsendringer og større åpenhet i samfunnet, og motarbeide diskriminering. Flere av
tiltakene retter seg mot skoleelever, og tilbakemeldingene fra skolene er at slike tiltak bidrar til
at man snakker om lhbti-tema og at det gis mer aksept for å være «annerledes». Det vil i sin
tur bidra til at lhbti-personer vil kunne føle trygghet i ulike sosiale settinger og tørre å delta mer
i sosiale settinger og på skole og i arbeidslivet.
Det gis tilskudd til mange Pride-arrangementer. Det har som nevnt ikke vært forsket på hvor
stor effekt disse arrangementene har på befolkningens holdninger, men studier fra utlandet
viser at slike arrangementer er med på å skape debatt og åpenhet, og at holdninger i
befolkningen endrer seg i positiv retning. Nytt av året er at det er gitt tilskudd til Pridearrangementer utenfor de store byene, noe som vil gi en effekt for lhbti-personer «på bygda».
Rapporten Skeiv på bygda bekrefter oppfatningen av at det kan være vanskelig å være lhbtperson i rurale strøk, særlig i ungdomsårene. Den negative opplevelsen av hjemstedet ser ofte
ut til å henge sammen med erfaringer med mobbing og utestengning, og en følelse av å være
annerledes og alene. Kombinasjonen av krenkelser fra jevnaldrende og heteronormativ
undervisning representerer en alvorlig levekårsutfordring for lhbt-personer i
ungdomsskolealder. Tiltak som da retter seg utenfor de store byene vil derfor kunne ha stor
betydning for lhbti-personers levekår.
De siste årene har Bufdir gitt tilskudd til filmer i fotballmiljøet som skal gjøre det naturlig å være
lhbti-person i idretten. Tilbakemeldingene fra fotballklubber og Norges Fotballforbund er at det
nytter å sette temaet på dagsorden og at holdningene bedrer seg, selv om de siste
levekårsundersøkelsene viser at det fortsatt er utfordrende å være «annerledes» i
idrettsmiljøer.
Det er også gitt tilskudd til mer interne arrangementer som sommerleirer, lavterskeltilbud,
mangfoldskaféer, juridisk hjelp o.l. Det er klare tilbakemeldinger fra deltakere på disse tiltakene
at de bidrar i stor grad til å øke livskvaliteten. Det å kunne være seg selv sammen med andre,
og få snakke med andre i samme situasjon, bidrar til å motvirke sosial angst og isolasjon, og
skaper nettverk og vennskap. Pride-arrangementene er også med på å gi trygghet på ulike
sosiale arenaer og styrke felleskapet og identiteten blant lhbti-personer. Arrangementene
synliggjør mangfold i samfunnet, normaliserer det som er «annerledes» og bryter ned det
heteronormative i samfunnet.
Driftstilskuddene til lhbti-organisasjonene er med på å gi de effektene som her er nevnt,
gjennom egeninitierte tiltak (leir, kurs, aksjonsgrupper, lokallag osv), påvirknings- og
mediearbeid. Tilskuddene er i enkelte tilfeller avgjørende for at organisasjonene kan drive
interessepolitisk arbeid og at de kan gi service til egne medlemmer.
De siste undersøkelsene viser at levekårene for lhbti-gruppen som helhet blir bedre, selv om
det er klare interne forskjeller. Bufdir mener det kan slås fast med stor grad av sikkerhet at de
tilbakemeldingene og rapportene vi får inn fra tiltakene viser at denne ordningen finansierer
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prosjekter og organisasjoner som gjør en forskjell for lhbti-gruppen og at målene i denne
ordningen oppfylles i tråd med Stortingets intensjon.

Utfordringer med ordningen eller regelverk
Hovedutfordringen knyttet til ordningen er at det må gis avslag på mange gode søknader som
ville gitt bedre måloppnåelse, samlet sett. Dersom raskere måloppnåelse er ønskelig vil en
økning av bevilgningen kunne gi gode effekter. Bufdir har prioritert tiltak av organisasjoner av
og med lhbti-personer. Bufdir mener at det vil være en klar styrking om det ble mulig å gi
tilskudd til flere typer aktører og flere «nye» tiltak.
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Årets tildelinger
Drift:

SØKERNAVN

BELØP

Forbundet for transpersoner i Norge
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

483 000,4 330 000,-

Oslo Fusion

360 000,-

Skeiv Ungdom

820 000,-

Skeiv Verden

1 110 000,-

Regelmessige aktiviteter:

SØKERNAVN

TITTEL PÅ TILTAK/PROSJEKT

BELØP

Blikk as

Utgivelse av månedsmagasinet Blikk og drift
av blikk.no

2 475 000,-

Forbundet for transpersoner i
Norge

Lavterskeltilbud

200 000,-

FRI - Foreningen for kjønns- og
Kjønnsmangfold
seksualitetsmangfold

475 000,-

FRI Bergen og Hordaland

Regnbuedagene i Bergen 2016

85 000,-

FRI Oslo og Akershus

Pride House

100 000,-

Harry Benjamin Ressurssenter

Sommerleir

200 000,-

Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger

Likeverd

285 000,-

Skeiv Ungdom

Restart - en inkluderende og
antidiskriminerende skole

325 000,-

Tidsbegrensede aktiviteter:

SØKERNAVN

TITTEL PÅ TILTAK/PROSJEKT

BELØP

Bergen Internasjonal
Filmfestival

Gay & Lesbian Propaganda Nights

35 000,-

FRI Sør

Skeive Sørlandsdager

50 000,-
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FRI Telemark

Telemark Pride 2018

30 000,-

Pensjonistforbundet

Nettverkstreff for Regnbuenettverket

40 000,-

Skeiv Ungdom

Kjønnsmangfoldsleiren

45 000,-

Stabæk Fotball

Stabæk Pride

Ørsta/Volda Pride

Ørsta/Volda Pride

100 000,30 000,-
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Tilskudd til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom (kap. 846 post 62)
Tilskuddsordningen reguleres av rundskriv 15/2018.
Nøkkeltall for 2018
• Bevilgning: 32,5 mill. kroner.
• 12,7 mill. kroner var bundet opp i vedtak fattet i tilskuddsåret 2017 (flerårig
tilskuddsordning, med forbehold om Stortingets bevilgning). Dette gjaldt 32 søknader.
Det var 19,8 mill. kroner tilgjengelig for årets søknadsbehandling.
• 2018: Det ble utbetalt kr 19,8 mill. kroner til 46 nye tiltak i 2018
• Det kom inn 54 søknader fra 54 kommuner/bydeler med en total søknadssum på
24 339 719 kroner. 45 søknader ble innvilget, 6 søknader ble avslått, 1 avvist, 2
kommuner trakk seg.
• Totalt ble det innvilget støtte til 77 søknader 2018.
Prioriteringer
I vurderingen av søknadene har Bufdir vektlagt følgende:
• Losfunksjonen må være forankret på ledelsesnivå i den ansvarlige avdeling/enhet i
kommunen, og det fremgår tydelig hvem som er ansvarlig for arbeidet.
• Søknaden viser god tverretatlig forankring av arbeidet. Det fremgår tydelig hvordan
det tverretatlige samarbeidet skal organiseres og hvordan det skal legges til rette for
forpliktende samarbeid mellom kommunale virksomheter og tjenester og med
fylkeskommunale og statlige tjenester.
• Søknaden inneholder en konkret plan for videreføring av arbeidet utover
tilskuddsperioden. Det fremgår tydelig hvordan kommunen vil bygge videre på
erfaringer fra arbeidet i det fremtidige tilbudet til utsatte unge og deres familier i
kommunen.
• Søknaden inneholder konkrete beskrivelser av hvordan losfunksjonen skal inngå som
en del av et fagfellesskap og fagmiljø. Det fremgår tydelig hvordan kommunen vil
ivareta behov for faglig støtte og veiledning i krevende saker.
• Søknader fra kommuner som ikke har mottatt midler gjennom tilskuddsordningen
tidligere
I tilfeller der søknader har blitt vurdert som like gode har direktoratet prioritert kommuner med
store levekårsutfordringer, blant annet knyttet til frafall i videregående opplæring eller
ungdomsledighet.
Vurdering av årets søknader
Blant kommunene som søkte om midler i 2018 hadde et høyt antall allerede mottatt midler
over en periode. Disse kommunene var enten underveis i eller i den avsluttende fasen av en
tilskuddsperiode på 3 år.
Regelverket slår fast at søknader fra kommuner som ikke har mottatt midler gjennom
tilskuddsordningen tidligere, skal prioriteres. Det fremgår videre at det kan søkes om og
innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år, med forbehold om Stortingets
bevilgning). I tillegg stilles det krav om at søknader skal inneholde en plan for hvordan
prosjektet skal videreføres etter tilskuddsperiodens slutt. På bakgrunn av dette og en
helhetsvurdering av søknadene ble søknader fra nye kommuner prioritert foran søknadene
fra kommuner som har mottatt midler tidligere. Mange kommuner som har fått midler tidligere
har likevel fått innvilget en ny periode fra 2018. Hovedgrunnen til dette er at det for 2018 var
en relativt høy sum tilgjengelige midler, da det kun var bundet opp midler for de som fikk
innvilget støtte i 2017 (det var ingen utlysning av midler 2016). Det var derfor mulig å innvilge
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støtte både til de nye kommunene med tilstrekkelig gode søknader, og i tillegg innvilge til
videreutvikling og videreføring i kommuner som har mottatt støtte tidligere. I tillegg vurderes
mange av søknadene fra de som har erfaring med losprosjektet som gode og vel funderte
søknader.
Statistikk på frafall i videregående skole samt levekårsutfordringer generelt har vært benyttet
underveis i saksbehandlingen. Flere av kommunene som har fått innvilget støtte ligger over
landsgjennomsnittet når det gjelder frafall. Da det var et relativt lavt antall søknader sett i
forhold til tilgjengelige midler i år, er det likevel slik at det er innvilget støtte til kommuner med
noe lavere frafallstall.
Flertallet av søknadene i 2018 ble vurdert som kvalitativt tilstrekkelig gode søknader. Vår
vurdering er at samtlige prosjekter som har fått innvilget støtte vil bidra til måloppnåelse
gjennom ansettelse av én eller flere loser i kommunen. Søknadene viser til bred forankring
av prosjektene, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt gode beskrivelser av hvordan
losfunksjonen skal inngå som en del av et fagfellesskap. De fleste søknadene får tydelig
frem at målet er å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående
opplæring, og det er en god balanse mellom fokus på skoletilknytning og trivsel/mestring på
fritiden.
En svakhet ved flere søknader er imidlertid noe mangelfulle beskrivelser av hva losene
konkret skal gjøre i sitt arbeid med oppfølging av ungdom, svake/generelle beskrivelser av
måloppnåelse på henholdsvis individ- og systemnivå samt noe tynne redegjørelser for
hvordan tiltaket skal videreføres etter prosjektperioden. Det er også noe varierende i hvilken
grad søknadene vektlegger arbeid med å bedre ungdommenes skoletilknytning, og i hvilken
grad de vektlegger oppfølgingsarbeid på fritidsarenaer, blant annet avhengig av hvilken
virksomhet i kommunen som søker. En del søknader i 2018 innvilges derfor med merknader
om at vi ber om mer utfyllende beskrivelser i rapporteringen.
Etter anbefalinger fra «0-24 samarbeidet» i statlig sektor ble målgruppen i regelverket for
2018 endret til ungdom i alderen 12-24 år (tidligere 14-23). Vi ser at flere kommuner ønsker
å starte med oppfølging så tidlig som mulig i skoleløpet og anser endringen i aldersgruppe
som treffende med hensyn til kommunenes behov og ønsker. Flere ønsker å styrke
innsatsen i overgangen mellom barne- og ungdomsskole.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Bufdir opplever ingen store utfordringer rundt selve forvaltningen av ordningen. I regelverket
for 2019 har vi riktignok foretatt en endring knyttet til prioritering av søknader. Punktet om å
prioritere søknader fra kommuner som ikke har mottatt midler gjennom ordningen tidligere er
slettet som eget punkt. I stedet har vi innlemmet prioriteringen i punktet som omhandler
tilfeller der søknader vurderes likt. Dette fordi vi ser at mange kommuner som tidligere har
fått støtte søker midler på nytt. Søknadene er ofte gode og kommer fra kommuner med store
levekårsproblemer (frafall i videregående opplæring eller ungdomsledighet). Det finnes ofte
gode grunner til at kommuner med høyt frafall bør gis mulighet til å intensivere og styrke
arbeidet sitt. De trenger ofte mer tid eller de ønsker å utvide eller videreutvikle losfunksjonen.
Bufdir vil imidlertid fortsatt kunne prioritere søknader fra nye kommuner der søknadene ellers
vurderes som like gode. Dette gir fleksibilitet i saksbehandlingen slik at både nye kommuner
og de med store levekårsproblemer kan prioriteres der søknadene ellers prioriteres likt.
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Selv om Bufdir har gjør endringer i dette punktet i regelverket er det fremdeles et krav om at
kommunen har en plan for hvordan prosjektet skal videreføres etter endt prosjektperiode.
Samtidig som det er positivt at staten kan bidra til aktivitet som ellers ikke ville vært prioritert i
kommunene, bør vi forsøke å dempe risikoen for at kommuner/bydeler gjør seg avhengige
av tilskuddsmidler, noe som ikke er hensikten med tilskuddsordningen.
Når det gjelder kommunesammenslåing i 2020 må det tilrettelegges for mulig
videreføring/overlapp der kommuner som per i dag mottar støtte alene ønsker å videreføre
støtten etter sammenslåing og/eller endre planer for videreføring osv. Flere hensyn må tas.
Enkelte kommuner har for eksempel også tatt kontakt med direktoratet ifm. at «ny»
kommune ikke lenger ønsker å prioritere los-arbeidet og derfor ønsker å betale tilbake
tilskudd.
Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Godt over halvparten av kommunene som fikk tilskudd i 2014-2016 videreførte losfunksjonen
etter endt prosjektperiode. Også blant de som fikk innvilget støtte i 2015 ser vi at ca.
halvparten viderefører prosjektet. Bufdir presiserer at noen av de som viderefører prosjektet
fra og med 2018 gjør dette først etter å ha fått innvilget støtte for en ny tilskuddsperiode. De
aller fleste kommunene viderefører arbeidsmetoder og samarbeidsrutiner fra tidligere
prosjekt.
Direktoratet mener dette indikerer at kommunene ser tydelige resultater av arbeidet og at
tilskuddsordningen stimulerer til tiltak over tid. Når vi sammenstiller dette med tidligere
evalueringer og prosjektrapporter, er det nærliggende å konkludere med at denne
tilskuddsordningen med relativt stor sannsynlighet har god måloppnåelse. Erfaringen fra
denne og andre ordninger tyder på at kommunene oftere viderefører tiltak med egne midler
når nytten klart overstiger kostnadene. Dette gjelder nok særlig kostnadskrevende tiltak som
tett individuell oppfølging, som denne tilskuddsordningen bidrar til. Tett oppfølging er
ressurskrevende og Bufdir forventer ikke at alle viderefører tilbudet med samme innsats som
i prosjektperioden.
Når det gjelder å innvilge støtte for en ny treårsperiode vurderer Bufdir det som positivt at
kommunene har fått et styrket fokus på arbeidet, og at de ser en positiv verdi av å fortsette
med losfunksjon. Samtidig er det ønskelig med flere søknader fra kommuner som ikke har
mottatt støtte fra ordningen tidligere, og direktoratet vil stadig vurdere tiltak for å gjøre
ordningen bedre kjent i forbindelse med neste års utlysning av midler.
På individnivå er Bufdirs vurdering at losene synes å etablere en tettere oppfølging av
enkeltungdom enn det særlig skolen har kapasitet til. Det at losene kan være tilstede der
ungdommen oppholder seg både på skolen og på fritiden trekkes frem som svært viktig. Det
ser ut til at losene ofte evner å komme i posisjon til å hjelpe de som sliter på flere arenaer, og
oppleves som mer tilgjengelig enn andre hjelpetjenester. Under oppfølging av los får
ungdommene i større grad tilgang til positive opplevelser og mestringsfølelse, noe som
bidrar til å bygge selvtillit og til å skape motivasjon. Det ser også ut til at hjelpetiltak settes i
gang tidligere når man har en los å henvise til, og at det virker positivt på ungdommene at
losen jobber under friere rammer enn for eksempel saksbehandlere i NAV, politiet, PPT,
BUP eller ved kommunens boligkontor. En del kommuner knytter losene til annen
forebyggende innsats som kriminalitetsforebyggende arbeid, bo-oppfølging og oppfølging av
unge foreldre i risiko.
Antallet ungdommer som følges opp varierer med antall loser, og er også avhengig av hvor
sammensatte utfordringer ungdommene har. Ved tidlig forebyggende innsats kan losen ofte
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hjelpe flere enn hvis ungdommene har store problemer som har bygget seg opp over flere år.
Ut fra forskning på feltet, samt tilbakemeldinger fra tilskuddsmottakere, kan vi anta at
losprosjektet både har en forebyggende og styrkende effekt når det gjelder tidlig innsats for
utsatte barn og unge.
På systemnivå ser det ut til at kommuner som har los kan oppleve større bevissthet rundt
frafallsproblematikk og at dette settes på dagsorden. Samarbeidet mellom skole og andre
relevante instanser styrkes. Bufdir vurderer dette som sentralt med tanke på videreføring og
den langsiktige effekten av å ha los.
Helhetsvurderingen av tilskuddsordningen er at de tiltakene som har mottatt støtte i stor grad
bidrar til å oppfylle den overordnede målsettingen om å legge til rette for mer samordnede
tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. I tillegg bidrar
tilskuddsordningen til å styrke kommunenes generelle fokus på frafallsproblematikk og
viktigheten av koordinert innsats og tett oppfølging av ungdom som står i fare for å falle
utenfor. De langsiktige effektene er vanskelig å vurdere, da ungdommene som følges opp
ofte kan ha flere år igjen av skoleløpet etter at prosjektet er ferdig. Følgeevalueringer vil
kunne si mer om langsiktige effekter av tiltakene. En ny følgeevaluering vil settes i gang i år
ettersom det er lagt inn midler til dette i budsjettet for 2019.
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Årets tildelinger (2018 for årene 2018- 2020)

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Innvilget
2018

Innvilget
2019

Innvilget
2020

Agdenes kommune

Ungdomslos i
Agdenes kommune

400000

380355

380000

Alta kommune

Loser i skole og fritid

400000

700000

700000

Askøy kommune

"Tettere på"

1000000

800000

800000

Berlevåg kommune

Oppfølgings los

250000

250000

250000

Eidsberg kommune

LOS Eidsberg
Ungdomsskole

500000

450000

450000

Farsund kommune

Skolelos

200000

530000

530000

Forsand kommune

Los for ungdom

450000

400000

400000

Førde kommune

"Alle med- kvar
dag"- ungdomsLOS
Halbrend skule

125000

250000

250000

Gran kommune

Tverrfaglig los-team

800000

800000

800000

Hattfjelldal
kommune

Los og
Ungdomskoordinator

200000

300000

300000

Hurum kommune

Barn som bekymrer

900000

850000

850000

Karmøy kommune

Oppfølging- og
losfunksjon for
ungdom i regi av
kommunens
Familiesenteret, som
er et prosjekt i
kommunens
barneverntjeneste.

350000

350000

350000

Klepp kommune

Oppfølgings- og
losfunksjoner for
ungdom

380000

380000

380000

Kvinnherad
kommune

Videreutvikling av
oppfølgings- og
losfunksjoner for
ungdom

800000

700000

700000

Leikanger kommune

Glade, robuste og
aktive ungdommar i
Leikanger

250000

250000

250000
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Lillesand kommune

Støtte til
oppfølgings- og
losfunksjon for
ungdom

350000

300000

300000

Lyngen kommune

Forebygging og
oppfølging av dropout

290000

290000

290000

Meldal kommune

LOS i Meldal

500000

450000

450000

Namsos kommune

LOS - på rett kurs i
livet

210000

500000

500000

Oppegård
kommune

Los for ungdom
Oppegård kommune

480000

450000

450000

Oslo kommune
Bydel Alna

Oppfølging og
lostiltak - Alna

372755

380000

380000

Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

Losprosjektet

800000

700000

700000

Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Løkkalosen

300000

300000

300000

Oslo kommune
Bydel Nordstrand

Los for ungdommer
som lever i
levekårsutsette
familier i bydel
Nordstrand

410500

400000

400000

Oslo kommune
Bydel Vestre Aker

Los-funksjon Persbråten
vgs/Vestre Aker
bydel

420100

400000

400000

Rakkestad
kommune

LOS funksjon i
skolen

702000

700000

700000

Rana kommune

Ungdomslos, Rana

850000

800000

800000

Risør kommune

Ungdomslos i Risør
kommune

300000

300000

200000

Rygge kommune

Ungdomslos i Rygge

450000

400000

400000

Røros kommune

Elevlos Røros
Videregående skole

300000

300000

300000

Sel kommune

Tidlig innsats med
individuell
oppfølging

250000

300000

300000

Seljord kommune

Losfunksjon Seljord
kommune 20182021

85000

200000

200000
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Skaun kommune

Oppfølging av elever
med bekymringsfullt
skolefravær

450000

400000

400000

Stange kommune

Et lag rundt eleven

350000

300000

300000

Sømna kommune

HåpLos

315000

300000

300000

Tana kommune

Tana+vgs=sant

300000

300000

300000

Verdal kommune

Ungdomslos i
Verdal

725000

700000

700000

Vågan kommune

Ungdomsloser i
Vågan

620000

550000

550000

Vågå kommune

"Tettare på
ungdommen" i Vågå

56000

56000

56000

Våler kommune
(Hedmark)

Los-funksjon i Våler

280000

280000

280000

Ørskog kommune

Ørskog skule

235000

235000

235000

Ørsta kommune

Lostenesta Ørsta
kommune

390000

390000

390000

Øvre Eiker
kommune

Kompetanseteam
skolefravær i PPtjenesten

600000

550000

550000

Ålesund kommune

Oppfølgings- og los
funksjoner for
ungdom i Ålesund

340000

340000

340000

Åmli kommune

Motivasjons- og
oppfølgingsprosjekt:
"Fullført og bestått"

300000

300000

300000

Tildelinger i 2018 etter vedtak fattet i 2017
Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Til utbetaling
i 2018

Aurskog-Høland kommune

Ungdomslos

665000

Bindal kommune

Los for ungdom i Bindal og på hybel

165000

Eidskog kommune

Losfunksjon for ungdom i Eidskog
kommune

400000

Eigersund kommune

Bindersen

600000

Flakstad kommune

Ungdomslos i Flakstad kommune

210000

Gjerstad kommune

Ungdomslos i Gjerstad

200000

Gjøvik kommune

LOS - Gjøvik Kommune

357500
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Grimstad kommune

Ungdomslos - Grimstad

250000

Hamar kommune

LOS- prosjektet 2017 - 2020

400000

Jevnaker kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner
for ungdom

345869

Kongsvinger kommune

LOS-team i Kongsvinger kommune

800000

Kristiansand kommune

Ungdomslos

284776

Kristiansund kommune

Sammenhengende kommunalt forløy
for barn og ungdom med psykiske
vansker/lidelser

535000

Kvinesdal kommune

Ungdomslos

260000

Leirfjord kommune

Los på Leland ungdomsskole.

266000

Levanger kommune

Ungdomslos i Levanger kommune

715000

Loppa kommune

Losfunksjon i Loppa kommune

50000

Malvik kommune

Ungdomslos- for elever med
bekymringsfullt fravær

700000

Naustdal kommune

Alle med

155000

Orkdal kommune

Ungdomslos i Orkdal kommune

750000

Oslo kommune Bydel Frogner

LOS Frogner

350000

Oslo kommune Bydel Sagene

LOS for ungdom; samarbeid NAVgrunnskole-ungdomstjeneste-politiforeldre

400000

Oslo kommune Bydel Ullern

LOS i Bydel Ullern

400000

Re kommune

Oppfølging og Los funksjon i Re
kommune (13-16)

441500

Røyken kommune

Ungdomslos

400000

Sogndal kommune

Styrka oppfølgings- og losfunksjon
ved ungdomsavdelinga

350000

Spydeberg kommune

Elevlos for ungdomsskoleelever i
Spydeberg

72000

Svelvik kommune

Ungdomslos

350000

Søgne kommune

Los-tjeneste for ungdom

432500

Tysvær kommune

Losfunksjon i Tysvær kommune

351000

Tønsberg kommune

LOS i Tønsberg – tett og tidlig på

705000

Øygarden kommune

Familiens Hus

372500
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Tilskudd til samlivstiltak (lokale samlivskurs og utviklingstiltak på
samlivsområdet) (841/70)
Ordningen reguleres av rundskriv nr. 16/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 10,209 mill. kroner
• Total søknadssum: 14 480 688 kroner
• Sum fordelt: 10 175 739 kroner
• Mottatt: 148 søknader om samlivskurs og 21 om utviklingstiltak
• Innvilget: 133 søknader om samlivskurs og 16 om utviklingstiltak
• Avslag: 15 søknader om samlivskurs og 5 om utviklingstiltak.
• Klager: Ingen
En liten restsum som skyldes tilbakebetalinger av ikke avholdte kurs.
Prioriteringer
I 2018 er det tatt inn en ny prioritering om tiltak for minoritetspar og grupper som har
særlige utfordringer. Videreførte prioriteringer og ny er samlet under punkt 3.1.3 for
kurs og 3.2.2 for utviklingstiltak.
Prioriteringer kurs er etter dette:
• kurs for par som har barn
• kurs for minoritetspar og andre grupper som har særlige utfordringer
• søkere som samarbeider lokalt
Prioriteringer utviklingstiltak:
• Utvikling / tilpassing av kurs for minoritetspar andre grupper som har særlige
utfordringer.
• Tiltak som tar sikte på å få til en god organisering/spredning av tilbudet, og som kan
medvirke til at samlivstiltak blir en integrert og etablert del av det lokale forebyggende
familiearbeidet.
Vurdering av årets søknader
Lokale samlivskurs: Som i tidligere år benytter kursarrangører kvalifiserte kursholdere,
og kursene er basert på anerkjente metoder og teorier innen samlivsforskningen (se
under). Dette gir stor grad av likhet i temaer som berøres, men også ulikhet med
hensyn til vektlegging og innfallsvinkler. Noen få kurs har sterke livssynsføringer.
31 tilskudd er tildelt organisasjoner innenfor Den Norske Kirke og 25 til menigheter
utenfor. Videre har 17 tilskudd gått til familievernkontorer, 18 til helserelaterte, 1 til
kommune og 41 til andre ideelle organisasjoner.
Gottmans samlivskurs «Seven principles for making marriage work» ble oversatt til
norsk i 2017. Kurset fikk norsk navn «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold».
Man er nå godt i gang med å holde kurs i dette konseptet. I 2018 ble det holdt hele 50
kurs. Det betyr at dette kursopplegget er det som det holdes flest kurs i, i 2018.
Deretter følger «PREP-kurs» med 46 kurs, Bufferkurs med 17 kurs og 7 kvelder om å
være 2 med 12 kurs. Det ble holdt 9 kurs for minoriteter, 3 for ekspartnere med barn og
6 for par med diagnoser. Relasjonsskolen (Frode Thuen og Bjørk Matheasdatter) er i
startgropen med 3 nyutviklede «Livet Sammen»-kurs. I beløp utgjør disse om lag 70 %
av tildelingene til samlivskurs. Øvrige kurs henter i all hovedsak innhold fra disse
kursene, men kan i tillegg inkludere stoff som er særlig aktuelt for målgruppen, eller
elementer fra annet teorigrunnlag. Vårt inntrykk er at mange kursholdere gjerne vil tilby
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«sitt eget kurs», slik at kurs som ligger svært nært opp til de nevnte kursene får sitt
eget navn.

Utviklingstiltak: Midlene er fordelt med 9 tilskudd til kurslederopplæring i eksisterende
kursopplegg, 6 til videreutvikling/tilpasning/kvalitetssikring/evaluering av eksisterende
kurs, 5 til utvikling av nye opplegg og 1 til kurs for minoriteter.

Nye kurskonsepter eller andre opplegg:
- Relasjonsskolen: utvikling av digital adventskalender bestående av 24 korte
videofilmer på hjemmeside og facebookside, Videofilmene er inspirert av de
korte tekstene som Gottman Institute publiserer to ganger i uken under
betegnelsen Marriage Minute.
- Appen som Foreningen Familieskolen startet å utvikle i 2017 har fått navnet
«Vi». Innholdet er for en stor del utviklet, og det foregår testvirksomhet. Appen
skal inneholde korte filmer som gir innsikt, inndelt i temaer (som
kommunikasjon, følelser, konfliktløsning), pluss oppgaver. Organisasjonen
regner med at lansering kan skje før sommerferien 2019. Appen skal være
gratis å bruke. Dette er en stor satsing på et lavterskeltilbud. Et slikt opplegg
har ikke blitt prøvd før.
- Familievernkontoret i Mo i Rana utvikler kurset «K.N.E.K.K», et konsept
omkring Nærhet, Emosjoner og Kjærlighet i Kommunikasjon. Innholdet kan
benyttes både til å holde kurs og i parterapi.
- Skeiv verden skal utvikle og holde kurs for LHBTQ-personer.
- Rana kommune utvikler kurs for småbarnsforeldre. Bygger på egenerfaring,
bl.a. i å holde kursene Godt samliv og Vi er foreldre, om småbarnsforeldres
behov. Kurset tilbys gjennom tverrfaglig samarbeid i kommunen.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Det er ingen større utfordringer rundt forvaltning av ordningen, og det mottas sjelden
klager på vedtak. Bufdirs vurdering av måloppnåelse for samlivskurs er basert på
kursarrangørs rapportering. Det er mange organisasjoner som ønsker å utvikle egne
kursvarianter. Bufdir har i de siste årene lagt større vekt på evidens når nye opplegg
utvikles og skal tas i bruk.
I og med tildeling til familievernkontorer får vi imidlertid ikke full oversikt over bruken av
midlene. I og med at statlige familievernkontorer kun får belastningsfullmakt, blir ikke
tilskudd synlige som utgift før midlene er brukt og ført i regnskapet. Det har heller ikke
latt seg gjøre å få oversikt over beløp som er belastet. Innsendt kursregnskap blir
kontrollert, men altså ikke føringen i selve regnskapet.
Måloppnåelse - jf. BØS 6.3.6
I og med at kursdeltakernes evalueringer ikke lenger skal innhentes, gir rapporteringen
begrenset informasjon om nytteverdien av samlivskurs. Tilbakemeldinger i
rapporteringer viser at en overveiende andel av kursdeltakerne var fornøyd eller svært
fornøyd etter gjennomført kurs. Dette dokumenterer imidlertid ikke at kursene har effekt
over tid.
Korttidseffekt av samlivskurs er blitt demonstrert gjentatte ganger, spesielt av
programmer som har en viss varighet. Selv om studier viser at samlivskurs har effekt,
er de ikke entydige om grad av effekt. Det finnes noe effektforskning på
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samlivskurs/programmer9. Videre er det usikkerhet rundt langtidseffekter av
samlivskurs10. De fleste studier er samstemte om at effekten av samlivskurs avtar over
tid, og at større fokus på hvordan parene kan implementere ny kunnskap i hverdagen
er ønskelig. Til tross for dette finnes det få eksempler på oppfølgingstilbud. En del nye
kurs har imidlertid oppfølgingsaktiviteter og kursevalueringer innebygget i kurstilbudet.
Samlet tyder kunnskapen vi har på at slike tiltak har potensiale til å forbedre
tilfredsheten og stabiliteten i parforhold.
Det finnes også noe forskning på betydningen av kvaliteten på foreldrenes samliv har
for barn. Studier viser at samlivsbrudd kan ha en rekke negative konsekvenser for
barna, blant annet når det gjelder livskvalitet, generell helse og psykososial
fungering11.
Bortsett fra kurslederopplæringen, resulterer utviklingstiltakene oftest i produsert
materiell som kan vurderes opp mot et teorigrunnlag. Det er imidlertid behov for
forskning og/eller evalueringer som sier noe om effekter, både når det gjelder
kursdeltakernes utbytte og innhold i kursene.
Det nevnte Gottmankurset, «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold», har
innebygde tester og spørreundersøkelser frem til ett år etter at kurset er avsluttet.
Relasjonsskolens nyutviklede kurs har også oppfølgingsaktiviteter og kursevalueringer
innebygget i kurstilbudet. Kildehuset har i enkelte år tilbudt oppfølgingskurs i PREP,
men fått forholdsvis få påmeldinger. Stiftelsen Ungdom i Oppdrag har laget en
bordkalender som kursdeltakerne deres får. Kalenderen inneholder forslag til
samtaletema og par- eller familieaktiviteter. Uten at dette er et fullgodt
oppfølgingstilbud i tradisjonell forstand kan den appellere til en begrenset målgruppe.
Av de tilbudte samlivskursene er det kun PREP som kan vise til forskning som
bekrefter kort- og noe langtidseffekt. Kildehuset (Modum Bad) opplyser at «Studier
viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 % større sannsynlighet for
å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne
kunnskapen og treningen» 12.
Folkehelseinstituttet peker i sin rapport på at selv om flere av de norske kursene er
basert på PREP (og Gottmanns forskning) som har internasjonalt dokumentert effekt,
finnes ingen effektstudier av samlivskurs i Norge, og det vil være viktig å studere
effekten av disse kursene i en norsk populasjon.

9

Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs (Hemilsenteret, Thuen/Mortensen 2007), Intervensjoner
for å dempe foreldrekonflikt- en kunnskapsoversikt FHI-Rapport 2013:6, Parinterventioner og samlivsbrud- En
systematisk forskningsoversigt (Loft, 2014), Effekt av samlivstiltak, – Systematisk litteratursøk med sortering
Kunnskapssenteret (2015). Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt- en kunnskapsoversikt, Folkehelseinstituttet
rapport 2013:6

10Folkehelseinstituttet,

rapport 2013:6

11

Fra Kunnskapssenteret, Notat fra Kunnskapssenteret Systematisk litteratursøk med sortering (Mars 2015),

12

Kildehuset, Modum bad, Jakubowski,S.F.,et al «A review of empirically supported marital enrichment programs»

«Family Relations, 2004. 53 (5); p.528-536
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Tilskuddsordningen er evaluert én gang 13. Det ble gjennomført intervjuer med
kursdeltakere, kursarrangører, forvaltningen og departementet. En konklusjon fra
evalueringen er at «ein ikkje har funne nokre standardar eller kurstypar som ser ut til å
fungere betre enn andre. Tvert i mot ser det ut til at dersom ein skal lukkast med å nå
folk flest i dette førebyggande arbeidet, bør ulike lokale løysingar ivaretakast og
støttast opp om». De fleste intervjuede kursdeltakere mente de hadde fått styrket
parforholdet. Videre bemerket flere at de ville hatt god nytte av kurs tidlig i parforholdet,
og at det er behov for oppfølging, slik at man ikke faller tilbake i gamle spor.
Etter som en del kursholdere av forskjellige grunner faller fra, er det viktig at
organisasjoner får mulighet til å utdanne nye, slik at de kan opprettholde tilbudet. Det
at organisasjoner disponerer egne krefter resulterer ofte i lavere deltakerpris.
Kurslederopplæring, videreutvikling av kurs og materiell kan også ha bakgrunn i
implementering av ny kunnskap. Bufdir ser det også som viktig at ny kunnskap og
metodikk, og ikke minst evidensbaserte kurs blir tilbudt i det norske markedet.

13

Møreforskning (2004): Tango for to
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Årets tildelinger
Tilskudd til lokale samlivskurs 2018
Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Tilskudd
2018

ADHD NORGE AKERSHUS

Når den ene i paret har ADHD - 3 kurs

ALPHA NORGE

Kurslederopplæring i 7 kvelder om å
være 2 (kursarrangør)

45 000

ANKERPLASSEN EIDSVOLL
VERK

Innsikt og mulighet- kurs og samlivsprat
over kjøkkenbordet

60 000

BARNE-, UNGDOMS- OG
FAMILIEDIREKTORATET

Bufferkurs

20 160

BARNE-, UNGDOMS- OG
FAMILIEDIREKTORATET

Bufferkurs

25 000

BARNE-, UNGDOMS- OG
FAMILIEDIREKTORATET

Bufferkurs

11 680

BARNE-, UNGDOMS- OG
FAMILIEDIREKTORATET

Bufferkurs helg - 3 kurs

90 000

BIRKELAND SOKN

PREP-kurs

38 000

BYMENIGHETEN-SANDNES

7 prinsipper for gode samliv

30 000

BØMLO KYRKJELEGE
FELLESRÅD

PREP-kurs

35 000

DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE BAMBLE MENIGHET

7 kvelder om å være 2 - helgekurs

15 000

DOMKIRKEN SOKN

PREP-kurs

34 150

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Ekteskapsdialog - 4 weekendkurs

FLEKKERØY SOKN

Parhelg

25 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

2 enkeltkvelder med Samlivs-vitaminer

14 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Jakten på kjærligheten 1 og 2. (3 kurs)

30 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

PREP-kurs - 2 kurs

40 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Samliv på Service

30 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Samliv på Service

30 000

FORENINGEN
RELASJONSFOKUSERTTERAPI

Bufferkurs

30 000

FRIMISJONEN TROMSØ

Tid for to

17 500

FRIVILLIG GULSET

Kurslederopplæring i PREP for 6
personer

45 000

120 000

140 000
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GRENLAND FAMILIEKONTOR

Bufferkurs

40 000

IMF/NOR NÆRBØ

7 kvelder om å være 2

20 036

IMI-KIRKEN

7 kvelder om å være 2

40 000

IMI-KIRKEN

Klar for samliv?

25 000

JØRPELAND SOKN

7 kvelder om å være 2

27 000

JØRPELAND SOKN

7 Prinsipper for gode samliv

17 500

KREFTOMSORG ROGALAND

Kurs for par som er berørt av
kreftsykdom

45 000

KRIK HØYFJELLSSENTER
HEMSEDAL AS

Unge Par Weekend I og II

60 000

KRISTENT FELLESSKAP I
BERGEN

7 kvelder om å være 2

39 900

LANDVIK SOKN

To på samme kurs

17 000

LEVEL-SAMLIV

Bufferkurs

30 000

LEVEL-SAMLIV

Level Fartstid for tenåringsforeldre - 2
kurs

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold for innvandrere

30 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold for innvandrere

30 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold, for innvandrere

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold, for innvandrere

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold, for innvandrere

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold, for innvandrere

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Start "Gleder i travle hverdager",
for småbarnsforeldre

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Start "Gleder i travle hverdager",
for småbarnsforeldre

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Start "Gleder i travle hverdager",
for småbarnsforeldre

15 000

LEVEL-SAMLIV

Level Start, "Gleder i travel hverdager"
for småbarnsforeldre

30 000

LEVEL-SAMLIV

Level Ung

60 000

LEVEL-SAMLIV

Level Ung - 2 kurs

12 000

LEVEL-SAMLIV

Level Ung - 3 kurs

18 000

LEVEL-SAMLIV

Level, Ung

30 000

LEVEL-SAMLIV

Oss to sammen - For tenåringforeldre

6 500
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MENIGHETEN I FILADELFIA

PREP-kurs - 4 kurs

120 000

MERCY HOUSE

"Festhelg" i Tromsø (Prep-kurs)

30 000

MERCY HOUSE

"Festhelg" i Vennesla (Prep-kurs)

30 000

MERCY HOUSE

Kurslederopplæring Prep for 2 personer

26 400

MERCY HOUSE

Premarriage kurs

15 000

MERCY HOUSE

Premarriage kurs

15 000

MERCY HOUSE

Prep Dagskurs

9 000

MERCY HOUSE

Prep Dagskurs

9 000

MERCY HOUSE

Prep Dagskurs

9 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP- kurs

40 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

30 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

30 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

30 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

30 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

30 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

32 400

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

32 400

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

PREP-kurs

32 400

MOLDE-FELLESSKAPET

7 prinsipper for gode samliv

40 000

NORDBERG SOKN

PREP-dagskurs

9 000

NORDBERG SOKN

PREP-dagskurs

14 000

NORFORSAMLINGA
VIGRESTAD

7 kvelder om å være 2

20 000

NORFORSAMLINGA
VIGRESTAD

Kurslederopplæring i 7 kvelder om å
være 2 for 5 personer

10 000

NORKIRKEN HALD

7 prinsipper for gode samliv

NORKIRKEN HALD

Påfyll i forholdet

9 000
19 025
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NORMISJON LUNNER

Tid for to

15 000

NORMISJON REGION
ØSTFOLD

Bufferkurs

40 000

NORSK
LANDBRUKSRÅDGIVNING
LOFOTEN

Samlivskurs for bønder

32 500

NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

Tid for to

26 836

OPPEGÅRD KIRKELIGE
FELLESRÅD

Før-bryllupssamling

OPPEGÅRD KIRKELIGE
FELLESRÅD

Kjærestekurs/samlivskurs

Organisasjonen Voksne for barn

PREP-kurs - 3 kurs

120 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 15
SØNDRE NORDSTRAND

Bufferkurs - 3 kurs

90 000

REFORM - RESSURSSENTER
FOR MENN

Samlivskurs for menn

40 000

RELASJONSSKOLEN

Livet Sammen - 3 kurs

60 000

SALEM NÆRMILJØSENTER

"PREP-kurs for småbarnsforeldre

7 000

SALEM NÆRMILJØSENTER

Samlivkurs for småbarnsforeldre

6 000

SAMLIVSKURS KARMØY

7 kvelder om å være 2

20 000

SAMLIVSSKOLEN

Nye som par. Kunsten å bygge et godt
parforhold.

30 000

SAMLIVSSKOLEN

PREP-kurs, 4 fullversjon og 1 dagskurs

105 000

SAMLIVSSKOLEN

Samlivskurs for småbarnsforeldre: Bli
kjærester igjen

12 000

SAMLIVSSKOLEN

Å leve med partner som har tung bagasje

30 000

SAMMEN

7 prinsipper for gode samliv

30 000

SENTRUMSKIRKA LEVANGER

En livsviktig date

SKJOLD SOKN

PREP-kurs

SOLIDE SAMLIV

7 prinsipper for gode samliv 20
introduksjonskurs og 25 fullversjon kurs

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

24 760

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

30 000

6 000
30 000

5 000
30 000
830 000
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STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

30 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

30 412

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

37 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

30 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Bufferkurs

30 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Du og jeg og ADHD

40 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Du og jeg og ADHD

40 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Fortsatt foreldre kurs

35 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Fortsatt foreldre kurs

35 000

STIFTELSEN KIRKENS
FAMILIEVERN

Fortsatt foreldre kurs

35 000

STIFTELSEN NAVIGATØRENE
NORGE

Familiekurs på Sørlandet

30 000

STIFTELSEN SENTRUMKIRKEN

PREP-kurs

25 000

STIFTELSEN UNGDOM I
OPPDRAG

Ekteparhelg

17 500

STIFTELSEN UNGDOM I
OPPDRAG

Intercultural Couples Course ICC

25 000

STIFTELSEN UNGDOM I
OPPDRAG

Weekend for unge par

STIFTELSEN UNGDOM I
OPPDRAG

Kurslederopplæring i «I samme båt»
(Ungdom i Oppdrag) for 10 personer

20 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

5 000
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STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

30 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

35 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER
FOR PSYKIATRI OG
SJELESORG

PREP-kurs

37 000

Syvendedags Adventistkirkens
Barne- og Ungdomsforening

Tid for to

20 000

TRONDHEIM SAMTALESENTER

7 kvelder om å være 2

40 000

TRONDHEIM SAMTALESENTER

7 kvelder om å være 2

40 000

TRONDHEIM SAMTALESENTER

7 kvelder om å være 2

40 000

TRONDHEIM SAMTALESENTER

7 kvelder om å være 2

40 000

TRONDHEIM SAMTALESENTER

Unge Par Weekend

25 000

TUNE SOKN

PREP-kurs

30 000

VINTAGE VINEYARD

Tid for to

26 000

VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD

Ekteskaps-service

12 200

YEWONGEL BREHAN CHURCH

Forebyggende familiearbeid for
minoritetsfamilier - 3 kurs

78 000

ØVRE EIKER FRIVILLIG
SENTRAL

Fra Romantikk til Realitet - 3 kurs

ÅLESUND SOKN

PREP- kurs

120 000
9 000
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Tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet 2018
Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Tilskudd
2018

ADHD Norge

Du og jeg og ADHD- kurslederopplæring

900 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Utviklingstiltak 1 og 2 for Ekteskapsdialog Norge

110 000

FAMILIEVERNKONTORET I
MO I RANA

K.N.E.K.K - Et Konsept omkring Nærhet,
Emosjoner og Kjærlighet i Kommunikasjon

105 000

FORENINGEN
FAMILIESKOLEN

Samlivsappen "VI"

IMI-KIRKEN

Videreutvikling og teambygging for kursholdere og
par veiledere

LEVEL-SAMLIV

Level- samliv

340 000

LEVEL-SAMLIV

Level - Samliv,

510 000

MENNESKER I FOKUS

"Veien til et bedre samliv" - Tilpasning av
kurskonseptet for samlivskurs for par med høyt
konfliktnivå, skolering av 10-12 nye kursledere, og
spredning av kurstilbudet herunder 6 nye
samlivskurs for 35-40 innvandrerpar i Oslo,
Akershus og Buskerud

300 000

MODUM BAD - GORDON
JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP - to kurs

120 000

Rana kommune

Samlivskurs til småbarnsforeldre

380 000

REFORM RESSURSSENTER FOR
MENN

Spredning av samlivskurs for menn

140 000

RELASJONSSKOLEN

en toårig evaluering av Livet Sammen

210 000

RELASJONSSKOLEN

Utvikling av Relasjonsskolens digitale
adventskalender

220 000

SAMLIVSSKOLEN

Videre utvikling og opplæring i digital markedsføring
og videreutvikling av
informasjonsmateriell og hjemmeside

Skeiv Verden

Samlivskurs for lhbti personer med
innvandrerbakgrunn

200 000

SOLIDE SAMLIV

Utvikling og tilretteleggelse for Gottman samlivskurs
” 7 Prinsipper for gode samliv” i Norge

350 000

1 100 000
53 480

25 000
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Tilskudd til støttesentre mot incest og ressurssentre mot voldtekt (840/61)
Ordningen reguleres av rundskriv nr. 10/2018
Nøkkeltall 2018
• Overslagsbevilgning: 95,921 mill. kr
• Tildelt: 94 244 830
• 24 søknader
• Innvilget: 22 søknader
• Avslag: 2
• Ingen klager
Prioriteringer
Rundskrivet for 2018 åpner for normalvekst i tilskuddet fra 2017 til 2018 på inntil 7,5 prosent.
Rundskrivet åpner i tillegg for vekst ut over 7,5 prosent dersom det foreligger sterke grunner.
Dette innebærer at den økonomiske forutsetningen for drift av landets sentre er styrket
betydelig mer i 2018 enn den generelle pris- og lønnsveksten.
Vurdering av årets søknader
Søknadene for 2018 gjelder videreføring og drift av etablerte tilbud, og bærer ikke preg av
noen særlige trender eller nye utviklingstrekk. En ikke ubetydelig del av sentrenes budsjetter
er knyttet til mer utadrettet virksomhet (undervisning, foredrag, forebyggende virksomhet),
hvilket samsvarer med utviklingen de senere årene. I tillegg ser vi at flere sentre ser på
muligheten for å styrke tilbudet ved å etablere satelitter/underavdelinger for å nå frem bedre
til målgruppen.
Måloppnåelse – BØS 6.3.6
Målet med ordningen er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende
til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og god tilgjengelighet,
gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre
mot voldtekt.
Bufdir har i 2018 tildelt tilskudd til videreføring av 22 sentre som mottok tilskudd også i 2017.
Driftstilskuddet til sentrene har hatt en betydelig vekst i 2018, og Bufdir vurderer at
tilskuddsveksten har bidratt til å forbedre ordningens måloppnåelse.
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Årets tildelinger
Navn på senter

Tilskudd

SSMM, Oslo

2 080 000

Dixi, Oslo

4 687 000

SMI Oslo

10 600 000

SMISO Møre og Romsdal

3 973 000

SMISO Nord-Trøndelag

3 356 583

SMISO Oppland

2 873 761

SMISO Hamar

3 441 437

SMISO Sogn og Fjordane

2 957 900

SMISO Troms

4 211 250

BRIS, Drammen

4 086 779

Alta Incestsenter

1 421 781

SMISO Elverum

2 311 250

Incestsenteret i Fredrikstad

1 956 357

Norasenteret

1 779 636

SMISO Rogaland

3 493 000

SMISO Nordland

1 726 835

SMSO Agder

6 494 924

SMISO Sør-Trøndelag

5 835 631

SMISO Hordaland

10 936 286

SMSO Telemark

3 762 500

Incestsenteret i Follo

5 098 777

Incestsenteret i Vestfold

6 760 143
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Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (846/62)
Ordningen reguleres av rundskriv 19/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 30,2 mill. kr.
• Søknadssum: 64 mill. kr.
• Tildelt 2018: 30,2 mill. kr.
• Bufdir mottok 93 søknader – 64 ble innvilget
• Ingen klager
Prioriteringer
Tilskuddsordningen ble i 2018 slått sammen med Helsedirektoratets ordning «Bedre
tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Deler av bevilgningen øremerkes
kommuner som er inne i et pågående løp med BTI etter å ha mottatt tilskudd fra
Helsedirektoratet i 2017.
Ordningen er tredelt, og kommunene kan søke om tilskudd til følgende tiltak:
1. Utvikle en helhetlig kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert
identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn
2. Implementering av modellen
3. Videreføre BTI-innsats som har mottatt tilskudd i 2017 fra Helsedirektoratet
Direktoratet har prioritert søknader som viser god forståelse for formålet med ordningen og
som har en klar og faglig god plan for gjennomføring av prosjektet. I tillegg har kommuner
som mottok tilskudd fra Bufdir til modellutvikling i 2016 fått tildelt tilskudd til implementering
av modellen.
Søknader som er lite gjennomarbeidet, viser svak forståelse for formålet med ordningen eller
gjelder finansiering av andre typer prosjekter er ikke blitt prioritert.
På grunn av sammenslåingen av tilskuddsordningene i 2018 er det etablert et tett samarbeid
mellom Bufdir, Helsedirektoratet og regionale kompetansesenter på rusområdet (Korus) som har vært tett koblet på utviklingsarbeidet i kommunene knyttet til Bedre tverrfaglig
innsats (BTI). Det har i 2018 vært viktig å sikre god og helhetlig oppfølging av kommunene i
de ulike løpene for tilskuddsordningen. For 2019 vil samarbeid på regionalt nivå og
involvering av øvrige regionale ressurser stå i fokus.
Vurderinger av årets søknader
En stor andel av kommunene som mottok tilskudd til modellutvikling i 2016 søkte i 2018 om
tilskudd til implementering av modellen. Søknadene var i stor grad av god kvalitet, hvilket
medførte at de fleste søknadene i denne kategorien ble innvilget.
Direktoratet har også i stor grad innvilget søknader som gjaldt videreføring av BTI-innsats
som har mottatt tilskudd i 2017 fra Helsedirektoratet. Dette er prosjekter som allerede er
igangsatt og Helsedirektoratet er vel kjent med kommunenes arbeid og prosjektenes
fremdrift.
Når det gjelder søknader om tilskudd til kommuner som ikke tidligere har mottatt tilskudd til
modellutvikling, erfarer Bufdir at det er svært ujevn kvalitet på søknadene. Det er dessverre
mange kommuner som i liten grad setter seg inn i formålet med ordningen eller regelverket
for ordningen før de søker. Det er imidlertid også et betydelig antall kommuner som viser god
forståelse for formålet med ordningen, og som har gjort et godt stykke arbeid med utforming
av prosjektplan og søknad om tilskudd. Direktoratet har lagt vekt på tett og god oppfølging av
kommunene. Direktoratet vurderer at kvaliteten på søknadene som er innvilget i denne
kategorien gjennomgående er god i 2018.
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Måloppnåelse – BØS 6.3.6
Bufdir har ikke sikker kunnskap om måloppnåelse for ordningen, da ordningen ikke er
effektevaluert. Kommunene har i liten grad brukt 0-punktsmålinger eller indikatorer som kan
måle endring og effekt, og de ferdigstilte modellene har kun vært i bruk i kort tid og
kommunene jobber nå med å iverksette modellene og gi ansatte opplæring i disse. En
vurdering av effekt forutsetter at modellene er implementert og virksomme over tid, og at
resultater måles opp mot kommunenes utgangspunkt.
Bufdir vurderer likevel at tilskuddsordningen bidrar til å bedre kvaliteten på kommunenes
arbeid med målgruppen og til å styrke kommunenes generelle søkelys på målgruppen for
ordningen, og at dette i seg selv er en viktig effekt av tilskuddsordningen.
Direktoratets erfaring med tilskuddsordningen er basert på søknadsbehandling for årene
2015 – 2018 og rapportering fra kommunene som mottok tilskudd i 2015 og 2016. I
rapporteringen viser kommunene til at tilskuddsordningen har bidratt positivt til arbeid med
målgruppen. Mange kommuner oppgir at tilskuddsordningen har bidratt til å systematisere og
kvalitetssikre arbeidet med utsatte barn. Gjennom modellutviklingen har kommunene fått
oversikt over rutiner og verktøy som brukes i tjenestene, og mange kommuner har gjort en
«ryddejobb», der praksis og metoder i arbeidet med utsatte barn evalueres. Flere kommuner
har gjennomført felles kompetanseheving, og opplever at dette har vært nyttig og viktig for å
øke samhandlingskompetansen. En rekke kommuner har også videreutviklet eller etablert
tverrfaglige møteplasser for å styrke samhandlingen. I kommuner der øverste ledelse har
vært engasjert i prosjektet har dette bidratt til bedre måloppnåelse og forankring av planer for
videreføring. Modellarbeidet har også bidratt til å avdekke behov og mangler i kommunens
eksisterende arbeid. Mange kommuner har beskrevet at tilskuddsordninger er viktige verktøy
for utviklingsarbeid.
Direktoratet antar ellers at hovedfunnene fra Modellkommuneforsøket også er gjeldende for
tilskuddsordningen. Modellkommuneforsøket ble følgeevaluert og sluttrapporten viste at
gode kommunale modeller bidrar til mer systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og
oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler. Punktvis
fremstod følgende som viktige resultater fra Modellkommuneforsøket:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunene fikk økt kompetanse og tverretatlig forståelse.
Kommunene erfarte at de ble bedre i stand til å fange opp barn i målgruppen.
Kommunene fikk en bedre forankring av arbeidet rettet mot målgruppen i kommunens
ledelse.
Kommunene har styrket sin samhandling.
Kommunene har fått mer systematikk i arbeidet overfor målgruppene.
Kommunene har utviklet og innført bedre og mer virkningsfulle tiltak.
Kommunene har lyktes med å utvikle helhetlige modeller.
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Årets tildelinger
Kommune
Alta Kommune

Type tiltak

Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Balsfjord Kommune
(BTI)
Bardu Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Bindal Kommune
(BTI)
Birkenes Kommune
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
Drangedal Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Eidskog Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Etne Kommune
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Flekkefjord Kommune
(BTI)
Flesberg Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Flå Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Frogn Kommune
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
Gaular Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Gjerstad Kommune
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Gloppen Kommune
(BTI)
Gran Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Gratangen Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Hammerfest Kommune Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Haugesund Kommune (BTI)
Hol Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Kongsvinger Kommune Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Larvik Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Lavangen Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Lenvik Kommune
(BTI)
Levanger Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Lillesand Kommune
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
Modum Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Nes Kommune
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(Akershus)
(BTI)
Nordre Land Kommune Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Notodden Kommune
(BTI)
Nøtterøy Kommune
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(Færder)
(BTI)
Orkdal Kommune
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Os Kommune
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(Hedmark)
(BTI)
Oslo Kommune Bydel
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
11 Stovner
(BTI)
Oslo Kommune Bydel
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
12 Alna
(BTI)
Oslo Kommune Bydel
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
15 Søndre Nordstrand (BTI)
Oslo Kommune Bydel 8 "Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Nordre Aker
(BTI)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
Overhalla Kommune
(BTI)

Sum
850 000
200 000
850 000
250 000
350 000
850 000
850 000
350 000
250 000
850 000
500 000
350 000
850 000
350 000
250 000
850 000
500 000
850 000
100 000
500 000
850 000
850 000
500 000
100 000
850 000
350 000
850 000
100 000
850 000
185 000
250 000
850 000
300 000
250 000
250 000
180 000
250 000
185 000
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Porsgrunn Kommune
Rakkestad Kommune
Randaberg Kommune
Ringerike Kommune
Risør Kommune
Salangen Kommune
Sauda Kommune
Sogndal Kommune
Stjørdal Kommune
Stranda Kommune
Sula Kommune
Sund Kommune
Tokke Kommune
Tromsø Kommune
Tysvær Kommune
Ullensaker Kommune
Ulstein Kommune
Vegårshei Kommune
Verdal Kommune
Vestby Kommune
Vindafjord Kommune
Vågan Kommune
Ørland Kommune
Åmli Kommune
Årdal Kommune
Åsnes Kommune

"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal utvikle ny kommunal modell (prosjektperiode 2 år)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
"Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling"
(BTI)
Skal implementere ferdig utviklet modell (prosjektperiode 1 år)

100 000
120 000
600 000
850 000
25 000
500 000
850 000
100 000
350 000
250 000
850 000
250 000
850 000
100 000
15 000
850 000
850 000
850 000
350 000
850 000
250 000
850 000
250 000
100 000
50 000
350 000
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Tilskudd til de funksjonshemmedes organisasjoner (872/70)
Ordningen reguleres av Bufdirs rundskriv nr. 04/2018.
Nøkkeltall 2018
• Total bevilgning på post (går til flere ordninger) var 213 176 000 kroner.
• Totalt vedtak (utbetalt driftstilskudd): 194 007 411 kr
• Driftstilskudd organisasjoner: 163 697 411 kr
• Driftstilskudd paraplyorganisasjoner: 17 125 000 kr
• Driftstilskudd døvblindes organisasjoner: 3 735 000 kr
• Driftstilskudd stiftelser: 9 450 000 kr
• Antall søkere totalt: 137 organisasjoner
• 131 organisasjoner søkte om ordinært tilskudd
• 6 organisasjoner søkte om særskilt tilskudd (to paraplyorg., to org. for
døvblinde og to stiftelser)
• Antall innvilget totalt: 136 organisasjoner
• 130 organisasjoner er tildelt ordinært tilskudd
• 6 organisasjoner er tildelt særskilt tilskudd (to paraplyorg., to org. for
døvblinde og to stiftelser)
• Annen søkerstatistikk:
• 4 nye søkere ble godkjent og innvilget sine søknader
• 1 ny søker ble ikke godkjent og fikk avslag på sin søknad
Prioriteringer
Dette er en generell driftstilskuddordning uten særskilte prioriteringer. Ordningens mål tilsier
at midlene må brukes til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med
nedsatt funksjonsevne i samfunnet, samt legge til rette for medlemmenes deltakelse i
organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid,
likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer.

Vurdering av årets søknader
Det kom inn søknader fra 126 av organisasjonene som mottok ordinært tilskudd i 2017 i
tillegg til 5 nye søkere. Av de nye søkerne ble fire godkjent, dette var da hhv. Foreningen for
autoimmune leversykdommer, Norsk MO-forening, Føflekkforeningen og Hodepine Norge.
Hodepine Norge er den første organisasjonen som ble vurdert til å ha særskilt grunn til å bli
unntatt kravet i regelverkets 2.1.m) om at organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet,
og ha årsmelding og årsregnskap for de to siste årene før grunnlagsåret. Nakkeforbundet ble
ikke godkjent som tilskuddsberettiget organisasjon i tilskuddsordningen.
Bufdir mottok to klager i saksbehandlingen for 2018 fra henholdsvis Føflekkreftforeningen og
Norges Blindeforbund. Klagen fra Føflekkreftforeningen gjaldt tilskuddsberettigelse, denne
ble behandlet av Bufdir og omgjort etter råd fra ekspertutvalget. Klagen fra Norges
Blindeforbund gjaldt innplassering i gruppe for ekstrakostnader. Bufdir avslo klagen etter råd
fra ekspertutvalget og denne ble videresendt til BLD, som opprettholdt avslaget.
I 2016 ble det foretatt justeringer i utmålingskriterier for ordningen (bl.a. ble kriteriene for
likepersonsaktiviteter slått sammen og forenklet, samt at kriteriet for kontakttjeneste ble tatt
ut). I 2017 og i 2018 ble derfor tilskuddet fordelt etter endrede utmålingskriterier. De
innrapporterte grunnlagstallene i søknadsrunden viser at det fortsatt er store variasjoner i de
rapporterte likepersonsaktivitetene og antall likepersoner i organisasjonene. Dette var også
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et tema som ble løftet frem i Rambølls evaluering av tilskuddsordningen (se mer om
evalueringen under måloppnåelse).
Hoveddelen av organisasjonene som tidligere hadde fått merknader fra 2014 - 2017 om å
gjennomføre vedtektsendringer for å innfri regelverkets punkt 2.1, hadde fått gjennomført
dette innen søknadsfristen 2018. De resterende organisasjonene som ikke hadde
gjennomført dette, fikk siste frist til å gjøre vedtektsendringer innen søknadsfristen for 2019.
Tilskuddsåret 2018 og grunnlagsåret 2016 var også det siste året hvor det ble gitt
dispensasjon for store organisatoriske eller administrative endringer for å tilpasse seg
regelverket. Flere organisasjoner fikk derfor dispensasjon for kravet om å ha registrert
fødselsår for sine medlemmer jamfør regelverkets punkt 5.2.
Overgangsreglene for tilskuddsordningen for 2018 sier at en organisasjon ikke skal motta
driftsstøtte som avviker mer enn +/- 15% i forhold til foregående tilskuddsår. Dette gjør at vi
ennå ikke fullt ut kan se virkningene endringene i regelverket.
Måloppnåelse - BØS 6.3.6
Rambøll gjennomførte en evaluering av tilskuddsordningen høsten 2017 og våren 2018 på
vegne av Bufdir. Evalueringen skulle primært vurdere konsekvensene av de
regelverksendringene på tilskuddsordningen som kom i 2014. Hovedfunn i undersøkelsen
viste at det var enighet blant nesten halvparten av mottakerorganisasjonene i ordningen om
at tilskuddsordningen fungerer bedre etter regelverksendringene i 2014. Over halvparten av
mottakerne mente også at målene i tilskuddsordningen har blitt tydeligere etter
regelverksendringene. Organisasjonene hadde også tiltro til Bufdir og at tilskuddsmidlene
fordeles etter gjeldene kriterier, men det var mer uenighet om tilskuddsmidlene fordeles
rettferdig.
Formålet med tilskuddsordningen er at tilskuddet skal bidra til organisasjonenes mulighet til å
jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i
samfunnet, samt legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at
organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne
medlemmer. Funn i evalueringen viser også at tilskuddsordningen oppleves å stimulere til
mer likepersonsarbeid, mens Rambøll fant at evalueringen ikke oppleves å stimulere til mer
interessepolitisk arbeid eller medlemsservice enn før regelverksendringene i 2014.
Det ble spesielt trukket frem at kriteriene for likepersonsarbeid og gruppeplassering i
tilskuddsordningen fungerer mindre godt. Rambøll påpekte at definisjonene for
likepersonarbeidet er utydelige og at organisasjonene rapporterer om svært ulike tall. Det er
også store variasjoner i hvor mange likepersoner organisasjonene rapporterte å ha per 100
medlemmer, noe som igjen indikerer at organisasjonene har ulik praksis på rapporteringen
av antall likepersoner i organisasjonen. Organisasjonene i tilskuddsordningen mente også at
det var uklart hva som var mekanismene bak gruppeplassering, og Rambøll anbefalte Bufdir
å forbedre prosessen og praksisen bak gruppeplassering.
Etter anbefaling fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) vil regelverket for
tilskuddsordningen bli omgjort til forskrift fra tilskuddsåret 2020. I forbindelse med
omgjøringen vil også mindre endringer i forskriften bli gjennomført. Evalueringsrapporten fra
Rambøll vil bli brukt som grunnlag for diskusjoner rundt de endringene som blir foreslått.
Kilde: Rambøll (2018) – Rapport: Evaluering av regelverksendringer – Tilskuddsordningen tilskudd til
funksjonshemmedes organisasjoner.
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Årets tildelinger
Samlet oversikt
Tilskuddstype
Driftstilskudd
Døvblindes organisasjoner
- FNDB
- LSHDB
Paraplyorganisasjoner
- FFO
- SAFO
Stiftelser
- Stiftelsen Klar Tale
- Stiftelsen SOR
Sum tildelinger

Tildeling
163 697 411
3 735 000
3 075 000
660 000
17 125 000
15 975 000
1 150 000
9 450 000
7 700 000
1 750 000
194 007 411

Tilskuddsfordeling (eksl. paraplyorg., døvblindes org. og stiftelser)
Organisasjon

Tilskudd 2018

ADHD Norge

2 729 875

Afasiforbundet i Norge

1 485 136

Alopeciaforeningen Norge

587 026

Aniridi Norge

369 619

Autismeforeningen i Norge

2 076 495

Barnekreftforeningen

1 729 725

BIPOLARFORENINGEN NORGE

479 126

Blodkreftforeningen

783 075

BLÆREKREFTFORENINGEN

429 770

Brystkreftforeningen

3 709 837

BURG Norge

724 598

CarciNor

565 857

Cerebral Parese-foreningen

2 909 920

Cri du chat-foreningen

331 104

DEBRA Norge

317 698

Den Norske PKU-forening

452 972

Diabetesforbundet

6 790 499
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Dysleksi Norge

2 556 290

Endometrioseforeningen i Norge

427 815

FH Norge

630 949

Forbundet Tenner og Helse

440 306

FORENING FOR AUTOIMMUNE LEVERSYKDOMMER

368 206

Foreningen DiGeorge Syndrom

455 230

Foreningen for BARDET-BIEDL SYNDROM

478 880

Foreningen for blødere i Norge

381 726

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom

234 561

Foreningen for el-overfølsomme

526 763

Foreningen for Fragilt X-syndrom

554 598

Foreningen for Galaktosemi

266 610

Foreningen for hjertesyke barn

1 172 462

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

674 827

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz eller lignende
tilstander

745 526

Foreningen for Muskelsyke

1 736 339

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom

384 397

Foreningen for Søvnsykdommer

618 261

Foreningen Rastløse Bein

426 525

FØFLEKKREFTFORENINGEN

485 929

Gynkreftforeningen

729 336

HHT- OSLER FORENINGEN, NORGE

327 010

Hjernesvulstforeningen

672 924

HODEPINE NORGE

335 338

HVITE ØRN NORGE

420 602

HYPOPARA NORGE

289 421

Hørselshemmedes Landsforbund

9 551 126

Iktyoseforeningen i Norge

283 048

Klinefelterforeningen i Norge

418 907

Knappen foreningen

384 186

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

613 896
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Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

964 264

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

10 249 545

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

385 183

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

1 569 097
515 660
1 524 641

Leppe/ganespalteforeningen i Norge

466 225

Leverforeningen

428 325

Lungekreftforeningen

485 881

Lymfekreftforeningen

809 453

MAT & ATFERD

500 217

Mental Helse Norge

2 769 535

Mental Helse Ungdom

368 754

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere

805 245

Morbus Addison Forening

746 531

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

3 706 548

Munn- og halskreftforeningen

792 330

Nakke og kjeveskaddes landsforening

364 130

Noonanforeningen

456 831

Norges Astma- og Allergiforbund

3 088 936

Norges Blindeforbund

5 324 981

Norges Blindeforbunds ungdom

331 207

Norges Døveforbund

2 197 506

Norges Fibromyalgi Forbund

2 393 874

Norges Handikapforbund

7 543 011

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

1 568 718

Norges Parkinsonforbund

3 117 743

Norsk Craniofacial Forening
Norsk Cøliakiforening

410 557
2 648 539

Norsk Cøliakiforenings ungdom

582 309

Norsk Dysmeliforening

651 608

Norsk Dystoniforening

593 594
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Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

2 285 185
480 317
4 891 547

Norsk Forening for Albinisme

336 727

Norsk Forening for Analatresi

413 448

Norsk forening for Angelmans Syndrom

410 252

Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

387 528

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

933 187

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom

402 138

Norsk Forening for Nevrofibromatose

918 560

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

714 148

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer
(NOFUS)

522 439

Norsk forening for Rett Syndrom

447 149

Norsk forening for slagrammede

1 001 358

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte
(NORILCO)

2 134 166

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

409 490

Norsk Forening for Williams' Syndrom

546 406

Norsk Forening for Øsofagusatresi

302 967

Norsk Glaukomforening

640 032

Norsk Hemokromatoseforbund

402 189

Norsk Immunsviktforening

449 702

Norsk Interesseforening for Kortvokste

547 263

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

449 747

Norsk Lyme Borreliose-Forening

322 143

Norsk Lymfødemforening

1 077 251

NORSK MO-FORENING

270 246

Norsk Nettverk for Down Syndrom

713 815

Norsk OCD Forening, Ananke

517 145

Norsk Osteoporoseforbund
Norsk Porfyriforening

1 216 542
323 961

109

Norsk Revmatikerforbund

8 799 398

Norsk Sarkoidose Forening

529 558

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

583 965

Norsk Tourette Forening

1 231 295

Personskadeforbundet LTN

1 646 254

Prostatakreftforeningen

1 435 430

Psoriasis- og eksemforbundet

1 914 597

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

180 293

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

722 078

Ryggforeningen i Norge

953 429

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

996 810

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser

814 374

Sarkomer

421 294

Spiseforstyrrelsesforeningen

862 993

SPONDYLOARTRITTFORBUNDET NORGE

1 225 344

Stoffskifteforbundet

2 590 874

Turner Syndromforeningen Norge

353 516

Ung Kreft

674 897

Voksne med medfødt hjertefeil

531 857

WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

336 804
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Tilskuddsordningen for universell utforming
Ordningen reguleres av Bufdirs rundskriv 8/2018.
Nøkkeltall 2018
Bevilgning:
• Hovedutlysningen: 15,2 mill. (5 mill. til IKT)
• KS-nettverket: 2,3 mill.
Total søknadssum:
• Hovedutlysningen: 40 940 287
• KS-nettverket: 4 305 000
Sum fordelt:
• Hovedutlysningen: 15 040 000
• KS-nettverket: 2 310 000
Mottatt:
• Hovedutlysningen: 90 søknader (1 søknad trukket)
• KS-nettverket: 25 søknader
Innvilget:
• Hovedutlysningen: 45 søknader
• KS-nettverket: 23 søknader
Avslag:
• Hovedutlysningen: 45 søknader
• KS-nettverket: 2
Klager:
• Hovedutlysningen: 0
• KS-nettverket: 1
Prioriteringer
Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell
utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt
funksjonsevne. Vi gir støtte til tiltak som bidrar til:
•
•
•

Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Direktoratet har prioritert søknader som viser god forståelse for formålet med ordningen og
som har en klar og faglig god plan for gjennomføring av prosjektet. Vi har også lagt vekt på
egenfinansiering, og om prosjektet er godt forankret med en godt sammensatt
prosjektgruppe, og hvilken samfunnsnytte prosjektet har.
Søknader som er lite gjennomarbeidet, viser svak forståelse for formålet med ordningen eller
gjelder finansiering av andre typer prosjekter er ikke blitt prioritert. Vi gir ikke tilskudd til
bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi får heller
ikke støtte.
Vurderinger av årets søknader
Vi erfarer at tilskuddsordningen bidrar til å få satt i gang nyttige aktiviteter på universell
utforming-området. Den åpner opp for nye ideer og nye aktørers bidrag, og bidrar til å skape
oppmerksomhet og aktivitet i interessante miljøer. Søknadene spente over mange ulike
områder. I 2018 dekket tildelingene blant annet områdene teknologiutvikling og utvikling av
metodikk og kunnskapsinnhenting.
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Det kom inn et omtrent likt antall søknader fra private aktører (13) og kommuner (16), og et
mindre antall fra forskere (6) og høgskoler/universiteter (3). Et lite antall søknader kom fra
bransjeorganisasjoner (2), statlige aktører (2) og frivillige organisasjoner (3),
Total søknadssum viser at det var en oversøkning på ordningen, men det viktig å presisere
at dette ikke er ensbetydende med at bevilgningen var for lav. Bufdir har avslått søknader
primært på grunn av for lav kvalitet, ikke på grunn av begrensede midler/oversøkning.
Det er stor variasjon i hva slags tiltak som har mottatt støtte. Se oversikt nederst over hvilke
prosjekt som har mottatt støtte i 2018.
Søknadene fra KS-nettverket var i stor del av god kvalitet, hvilket medførte at de fleste
søknadene i denne kategorien ble innvilget. Bufdir har lagt vekt på tett og god oppfølging av
kommunene i nettverket i søknadsprosessen.
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner
og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å
gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på
området universell utforming. Dette gir et stort antall søknader, og vi har valgt å skille ut en
gitt sum til en egen utlysning for kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer i KSnettverket (Ref. Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019,
Nettverkssamarbeid i kommuner og fylker SO 5.
For hovedutlysningen til tilskuddsordningen for universell utforming baserer evalueringen av
prosjektene seg på skjønn. Dette krever meget god kompetanse om universell utforming
innen områdene IKT, transport, bygg og uteområder, planlegging, indikatorer, etc, og gir
lengre saksbehandlingstid. Samtidig gir det Bufdir en god oversikt over hva som er aktuelle
områder innen universell utforming i forskjellige sektorer for hvert enkelt år, hvilket påvirker
hva vi vektlegger i våre FOUer, nettverk, veiledere, etc.
Til sammenligning er tilskuddet til KS-nettverket enklere satt opp, med tre forskjellige
områder medlemmene kan søke på:
• Kartlegging/registrering
• Kompetanseheving/nettverksarbeid
• Tidlig prosjektering
Dette fører til forenklet saksbehandling og raskere saksbehandlingstid.
Måloppnåelse
Bufdir har ikke sikker kunnskap om måloppnåelse for ordningen, da ordningen ikke er
effektevaluert, men vår helhetsvurdering av tilskuddsordningen er at tiltakene som har
mottatt støtte i stor grad bidrar til å oppfylle den overordnede målsettingen for ordningen;
«…å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og
bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne…» Gjennom KSnettverket og transportnettverket bidrar tilskuddsordningen til å styrke kommunenes
generelle fokus på universell utforming, noe som i seg selv er en viktig effekt.
Den økende søknadsmengden og stadig nye søkere viser at ordningen begynner å bli kjent
utover de kjente aktørene innen universell utforming, noe vi ser på som meget positivt. Bufdir
mener at tilskuddsordningen bidrar til økt aktivitet på området for universell utforming. For
eksempel er tilskuddsordningen til stor hjelp for kommuner og fylkeskommuner til å prioritere
arbeid med universell utforming, noe man uten økonomisk tilskuddsordning trolig ikke ville
hatt nødvendige ressurser til.
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Når det gjelder videreføring av tiltak ser Bufdir at flere av prosjektene søker Bufdir om midler
til videreføring eller utvidelse av et prosjekt over flere år. Bufdir mener likevel at vi generelt
ser mye godt utviklingsarbeid, at nye møteplasser opprettes gjennom ordningen og at mange
av disse tilbudene videreføres etter tilskuddsperiodens slutt, om enn i noe mindre omfang. Vi
mener det er klart at tilskuddsordningen bidrar til større fokus på hensynet til universell
utforming, og dette fokuset kan vedvare i mange kommunene og fylkeskommunene også
etter avslutningen av det konkrete tilskuddsprosjektet.
Alle tilskuddsprosjektene leverer sluttrapporter for sine prosjekter, og en del av prosjektenes
sluttleveranser kan være rapporter, veiledere o.l. Bufdir bruker resultater fra
tilskuddsprosjekter i vårt videre arbeid. Vi sprer informasjon om gode tiltak og eksempler
videre i våre kanaler som nettverk, konferanser, nyhetsbrev, våre nettsider og i samhandling
med andre aktører.
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Årets tildelinger
Oversikt over tildeling hovedutlysning

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tildelt

ABLOOM FILMFESTIVAL

Mini Abloom Stovner 2018

200 000

HØGSKOLEN I
BUSKERUD OG
VESTFOLD

Symbolstøttet kommunikasjon som universell
utforming i barnevernet

330 000

SINTEF AS

Forsøk med adaptiv kunstig lyd på elbiler for
varsling av blinde og svaksynte

410 000

Larvik kommune

Kompetansehevende tiltak i universell utforming

100 000

DIREKTORATET FOR
FORVALTNING OG IKT

Befaring og selvdeklarasjon av
selvbetjeningsautomater, ihht forskrift om
universell utforming av ikt-løsninger

665 000

Ski kommune

Dialogkonferanse om universell utforming rettet
mot utbyggere, arkitekter og
samfunnsplanleggere.

200 000

Stord kommune

Styrka kompetanse og sterkare medverknad i
utforming av trygt og universelt nærmiljø

500 000

HØGSKOLEN I OSLO OG
AKERSHUS

Oppfølgingsstudie om eldres digitale hverdagsliv;
muligheter, barrierer og behov for universell
utforming

590 000

Oppegård kommune

Oppdatering og videreutvikling av Oppegård
kommunes norm for universell utforming.

200 000

OSLO KOMMUNE
BYMILJØETATEN

Utarbeidet norm-arkene

100 000

OSLO KOMMUNE
BYMILJØETATEN

Kompetanseheving og effektiv spredning av
informasjon om universell utforming

100 000

ENTUR AS

Tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv

650 000

NORSK REGNESENTRAL Analyse av avkastning på investeringer i universelt
utformede IKT-løsninger

610 000

NORSKE
KONSERTARRANGØRER

Tilgjengelighet Kultur-Norge

400 000

Askøy kommune

Utarbeidelse av prinsipper og veileder for
universell utforming i fysisk planlegging

210 000

STIFTELSEN RØDE KORS Planlegging av universell utforming på UWC Red
NORDISK UNITED
Cross Nordic
WORLD COLLEGE

285 000
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ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Informasjons- og erfaringsutveksling og -samling

100 000

STIFTELSEN
KVINNEUNIVERSITETET

En likeverdig skole for alle?

185 000

FYLKESMANNEN I
TELEMARK

Turveger med universell utforming i Telemark

245 000

NORSK REGNESENTRAL

Tilgjengelige utstillinger

540 000

NORGES
HANDIKAPFORBUND
KRISTIANSAND

Konferanse om Universell utforming for å få en
felles forståelse for kommunal , fylkeskommunal
saksbehandlere og organisasjonene som arbeid
med dette tema .

SANDEN MEDIA AS

UU blir personlig

380 000

UNIVERSELL
UTFORMING AS

Hvordan forbedre lyd- og hørselsmiljø i
eksisterende undervisningsbygg?

660 000

UNIVERSELL
UTFORMING AS

Hvordan sikre universell utforming av uteområder?
Tydeliggjøring av minstekrav og anbefalinger
utover dette.

450 000

MEDIA LUNDE
TOLLEFSEN AS

App-løftet 2018

300 000

FYLKESMANNEN I
TROMS

Videreføring av prosjekt universell utforming i
reguleringsplaner fra planbeskrivelse til
planbestemmelser og plankart.

200 000

Nordkapp kommune

Kompetanseheving for saksbehandlere og
driftspersonell for kommunale bygg, anlegg, veg
og infrastruktur

190 000

OSLO KOMMUNE
VELFERDSETATEN

Prosjekt Funktråkk.

500 000

Vestby kommune

Sentrumsplanen i Vestby, en bo- og møteplass for
ALLE i kommunen (UU seminar 2018)

KARDE AS

422 ulike universelle utforminger? Kartlegging av
kommuners metoder og verktøykasser innen
universell utforming i Norge og med
referansekommuner fra Finland.

405 000

TV 2 SKOLE AS

Bevegelsestyrt navigering av nettbaserte
innholdstjenester

665 000

Sola kommune

UU kartlegging av skolene i Sola kommune

100 000

SINTEF AS

Universell utforming av trygge og sklisikre
uteområder.

665 000

TRANSPORTØKONOMISK Kollektivtransport for alle: Bussjåførenes rolle
INSTITUTT Stiftelsen

30 000

55 000

475 000
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Norsk senter for
samferdselsforskning
FUNKA NU AB

Innlevelsesøvelser om nevropsykiatriske
funksjonsnedsettelser med hjelp av VR-teknologi

405 000

FUNKA NU AB

Universell utforming av digitale verktøy for
innbyggerdialog

300 000

UNIVERSELL
UTFORMING AS

Veiledning for universell utforming i fergetransport

520 000

FUNKSJONSHEMMEDES
FELLESORGANISASJON
FFO

Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet
løsningene? Del 2

50 000

NORSK REGNESENTRAL

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

580 000

HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

UU i vest 2025

365 000

NORSK
KOMMUNALTEKNISK
FORENING

Utredning av mulighet for overtakelse av K5 Universell utforming - Kompetanseprogrammet

LYSKULTUR

Prosjektskisse for søknad om midler til
utarbeidelse av informasjonsfilmer med fokus på
belysning og universell utforming for offentlige og
private oppdragsgivere.

HUSØ CONSULTING

Fylkeskommunen og universell utforming
m/Sjekklister. En håndbok i arbeidet med
universell utforming for fylkeskommunene.

45 000

Tønsberg kommune

Universell utforming, søknad om tilskudd til
revisjon av Veileder Universell utforming i
Tønsberg historiske by

25 000

AVINOR AS

Utvikling av kurs og e-læringsmodul innen
universell utforming ved lufthavner

260 000

95 000

700 000
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Oversikt over tildeling KS-nettverket
Søknadskategori
UUK
Kartlegging/

Søker-organisasjon Navn på tiltaket

Tildelt

HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Gjere Hordaland fylkeskommune sine 150 000
uu-tiltak synleg for brukarane
gjennom registrering i Bygg for alle
og oppdatere institusjonane sine
eigne heimesidar for å gi enkel
tilgang til informasjonen.

Nes kommune
(Akershus)

Kartlegging og tilstandsregistrering av 150 000
kommunale barnehager og
skoler/SFO i Nes kommune

Oppegård kommune

Kartlegging av universell utforming i
barnehager

130 000

Ski kommune

Kartlegging av kommunale bygg

120 000

Kompetanseheving/ AKERSHUS
nettverksarbeid
FYLKESKOMMUNE

Kompetanseheving: Intern
kompetanse og samarbeid som
grunnsteiner for kvalitet i
tjenestilbudet

130 000

Kompetanseheving/ Gjøvik kommune
nettverksarbeid

Temadag med fokus på planarbeid,
byggesak og uteområder(parker,
turstier).

70 000

Kompetanseheving/ MØRE OG
nettverksarbeid
ROMSDAL
FYLKESKOMMUNE

Konferanse: Universell utforming gir alle ein moglegheit

80 000

Kompetanseheving/ Nes kommune
nettverksarbeid
(Buskerud)

Kompetanseheving i plan og
gjennomføring knyttet til
sentrumsutviklingsprosjektet
"Nesfjella til sentrum".

120 000

Kompetanseheving/ Nesna kommune
nettverksarbeid

Kompetanseheving i sammenheng
med tema universell utforming. Det
gjelder egen arbeidsgruppe, utvidet
arbeidsgruppe med rådene, og også
kompetanseheving på politisk side.

50 000

Kompetanseheving/ Ringerike kommune
nettverksarbeid

Ringerike - Universelt utformet 2025

120 000

Kompetanseheving/ ROGALAND
nettverksarbeid
FYLKESKOMMUNE

Konferanse om universell utforming
for alle kommunene i Rogaland

100 000

Kompetanseheving/ Skien kommune
nettverksarbeid

Tverrsektoriell studietur/nettverkstur

50 000

registrering

Kartlegging/
registrering
Kartlegging/
registrering
Kartlegging/
registrering
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Kompetanseheving/ STAVANGER
nettverksarbeid
KOMMUNE
BYMILJØ OG
UTBYGGING

Tverretatlig
kompetansehevingsseminar innen
uu.

70 000

Kompetanseheving/ SØR-TRØNDELAG
nettverksarbeid
FYLKESKOMMUNE

Organisering av arbeidet med
universell utforming i egen
virksomhet (Trøndelag
fylkeskommune).

150 000

Tidlig prosjektering

Bodø kommune

Østbyen skole - Universell utforming

120 000

Tidlig prosjektering

Halden kommune

Prosjektering av Berg skole for å
gjøre den universelt utformet

120 000

Tidlig prosjektering

Nordkapp kommune

Universelt utformet Rådhus

120 000

Tidlig prosjektering

Odda kommune

Tidlig prosjektering av heis og
handikap WC i Odda kino. Dersom
nok penger, også til garderobe i
Folkebadet.

70 000

Tidlig prosjektering

Sandnes kommune

Prosjektering av universelt utformet
toalett og baderampe ved
Bråsteinvatnet

120 000

Tidlig prosjektering

Sola kommune

Prosjektering av tiltak innen universell 50 000
utforming

Tidlig prosjektering

Torsken kommune

Oppvekst for alle

100 000

Tidlig prosjektering

Ullensvang herad

Tidlig prosjektering av utearealet ved
Kinsarvik barne- og ungdomskule

120 000
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Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep (840/70)
Reguleres av rundskriv nr. 9/2018.
Nøkkeltall 2018
• Bevilgning: 8 630 000
• Total søknadssum: kr 33 400 588.
• 67 søknader: 5 søknader om drift, 62 søknader om prosjekter
• Innvilget: 2 søknader om drift, 29 søknader om prosjekter
• Avslag: 3 søknader om drift, 33 søknader om prosjekter
• Avviste: 0
• Tildelinger drift kr 1 679 462, prosjekt kr 6 939 538.
• I tillegg ble det fordelt midler til øremerkede organisasjoner på voldsområdet:
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og SEIF sitt
informasjons- og krisetilbud til ungdom som er utsatte for tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse fikk til sammen 5 mill. kroner, Landsdekkende telefon for
incest- og seksuelt misbrukte fikk 4,1 mill. kroner og Senter for voldsutsatte
barn (Stine Sofies stiftelse) fikk 30,634 mill. kroner.
• Klager: 3 klager, hvorav 2 omgjort av Bufdir. 1 klage oversendt BLD, Bufdirs
vedtak opprettholdt.
Prioriteringer
Disse er uendret fra 2017. Følgende tiltak er prioriterte:
•

•
•

•
•

•

Tiltak/organisasjoner som bidrar til å nå målene i regjeringens handlingsplaner
mot vold i nære relasjoner, og som faller inn underformålet med
tilskuddsordningen: Et liv uten vold - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
2014-2017, En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og
seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 og Opptrappingsplan mot
vold og overgrep 2017-2021.
Tiltak/organisasjoner som er egnet til å skape økt forståelse, oppmerksomhet,
debatt og holdningsendringer om vold og konsekvenser av vold,
Tiltak/organisasjoner basert på et kunnskapsgrunnlag som styrker
sannsynligheten for økt mestringsevne og livskvalitet for barn og unge som er
eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep,
Tiltak/organisasjoner som har en god strategi for å nå utsatte grupper og
grupper det kan være vanskelig å nå ut til,
Tiltak/organisasjoner som bidrar til metodeutvikling, kunnskapsformidling og
kompetanseheving, og som inneholder en god strategi for å formidle kunnskap
og erfaringer til relevante miljøer (inklusive behandlingsenheter og
hjelpeapparatet),
Tiltak/organisasjoner som bidrar til å etablere nettverk og formaliserte
samarbeidsrelasjoner mellom mottakerne av tilskudd, det lokale hjelpeapparat
og/eller andre miljøer.

Vurdering av årets søknader
Typisk for tiltak i denne ordningen er at de har flere målgrupper. En gruppering av
søknadene kan derfor gi et noe ufullstendig bilde.
Etter en inndeling i universelle tiltak (rettet mot hele befolkningsgrupper), selekterte
tiltak (rettet mot befolkningsgrupper med økt risiko for å begå eller bli utsatt for vold
eller overgrep, eller som er i kontakt med risikogruppen og indikerte tiltak (rettet mot
utsatte eller som er i høyrisiko), blir resultatet: Universelle tiltak: 6. Selekterte tiltak: 16.
Indikerte tiltak: 7.
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De universelle tiltakene har typisk målgruppe skoleelever, lærere og/eller foreldre, og
benytter i stor grad film og teater i sin formidling.
Av selekterte tiltak gjelder 12 kompetanseheving eller samarbeidstiltak for fagpersoner.
Eksempel: Mange krisesentre har i de siste årene laget sanserom som tilbud til barna,
men det er usikkerhet om hvordan de best kan brukes. Ett senter samler tilgengelig
kunnskap, som vil bli delt med aktuelle sentre. 9 har målgruppe minoriteter, og omfatter
bl.a. oppdragervold, mannsrollen, vold i samiske miljøer og vold mot
funksjonshemmede.
De indikerte tiltakene gjelder med ett unntak tilbud til barn på krisesenter, utført av
sentrene selv eller Redd Barna. Unntaket er hjelp til samiske storfamilier der overgrep
har skjedd (Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep).
Utfordringer med ordningen eller regelverk
Tilskuddsordningen har en ikke ubetydelig oversøkning. De aller fleste tilskuddsmottakerne
har av den grunn fått avkortet tilskuddsbeløp med knappe midler til fordeling som årsak.
Videre har direktoratet måttet legge en høy terskel for å komme i betraktning ved tildelingen.
Flere gode tiltak ble avslått.
I 2014 opprettet Justis- og beredskapsdepartementet (JD) en tilskuddsordning til tiltak
mot vold i nære relasjoner. Denne ordningen ble i 2017 flyttet til Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging. Som tidligere er denne ordningen svært lik på
tilskuddsordningen som Bufdir forvalter. En forskjell av betydning er at ordningen som
Bufdir forvalter gir driftstilskudd.
Forvaltningsmessig løses tvil om hvor søknader best bør behandles ved utveksling av
søkerlister. Søkere vil imidlertid måtte sende inn søknader til flere ordninger for å øke
sine sjanser til å få tilskudd. Av hensyn til søkerne mener direktoratet fortsatt at det bør
vurderes å gjøre kriteriene for å søke/få tilskudd mer ulike, eventuelt slå sammen
ordningene.
Måloppnåelse – jf. BØS 6.3.6
Rapporteringsfrist 2018 er 15. februar. Mange søkere har fått utsatt rapporteringsfrist.
Vi omtaler derfor resultater og måloppnåelse basert på tidligere års erfaringer.
Siden tilskuddene i hovedsak representerer frivillighetens innsats på feltet, kan de
bidra til å gi en indikasjon på hva ulike aktører på voldsfeltet mener er mangelfullt i
kommunenes og statens arbeide. Tiltakene er ofte erfaringsbasert, og kan fungere som
en første utprøving av nye tiltak. Om tiltakene viser seg å være effektive, kan de
eventuelt utprøves på større skala og deles med andre.
Det foreligger ikke kunnskap om hvorvidt tiltakene har bidratt til langtidseffekter.
Hverken tilskuddsmidlene eller organisasjonenes egne ressurser er tilstrekkelige til å
gjennomføre effektstudier. Det er allikevel grunn til å anta at de fleste tiltak har positiv
effekt. Noen eksempler:
Forandringsfabrikken har produsert heftet "Klokhet mot vold", en oppsummering av råd
fra 200 - 250 unge om forebygging av vold og overgrep og hjelpebehov.
Forandringsfabrikken, sammen med unge som har bidratt, benytter opplegget til
undervisning i fagutdanninger, foreløpig i 8 byer.
Organisasjonen Voksne for barn har gjennomført tre seminarer med påfølgende temamøter
om oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser for russiske og litauiske foreldre, totalt
170 personer. Tiltakene ble evaluert med positive resultater. Evalueringen viser at
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kursdeltakere har fått økt kunnskap og forståelse om hvorfor avstraffelse hverken er
hensiktsmessig som pedagogisk metode eller bra for barna, og har lært nye måter å
kommunisere med barna sine. Det eneste temaet som møtte liten forståelse hos
kursdeltakerne var hvordan rose barn. En annen erfaring er at foreldrene bør deles i grupper
etter barnas alder. Det er planer om å fortsette å tilby kurs, og i tillegg holde kurs for polske
foreldre.
Det tilbakemeldes at filmen «Det trygge huset», som Salten krisesenter har laget i
samarbeid med Redd Barna, er i flittig bruk overfor barn som kommer på
krisesentrene. Filmen handler om det å være på krisesenter, hvorfor, hva skjer m.m.
Filmen har mottatt internasjonale priser, og er etter hvert oversatt til flere europeiske
språk. De ulike landene som har oversatt filmen har kostet dette selv, ut fra en
vurdering av kvalitet og nytte for dem.
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har laget opplegg og etablert
grupper for utsatte i Kristiansand, Trondheim og Tysfjord. Det er lagt til rette for å starte
flere grupper. Gruppetilbud vil bli videreført og nye startet ved hjelp av egne midler.
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har også gjennomført «Dobbel
sårbarhet - seksuelle overgrep i minoritetsmiljøer» med målgruppe samer og døve. I
samarbeidet med Døvekirken er det utarbeidet en helhetlig plan, oversatt til tegnspråk, om
tegn på overgrep, fremgangsmåte ved mistanke m.m. Samisk kirkeråd og Ressurssenteret
har gjennomført samlinger om nulltoleranse for seksuelle overgrep på nordsamisk-,
lulesamisk- og sørsamisk. Både sametingspresidenten og generalsekretær i Samisk kirkeråd
har ved ulike anledninger omtalt vold og seksuelle overgrep som et nå avdekket og stort
problem og en trussel det er viktig å få kunnskap om.
Redd Barna har i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, SMISO m.fl.
utviklet kurset «Trygg på trening», inkludert tre informasjonsfilmer. De har holdt kurs for 2I
klubber, og har med det nådd mellom 400 og 500 personer. Klubbene har etablert
handlingsplaner og retningslinjer om tematikken. Kursingen vil bli utvidet til andre forbund og
idrettskretser, og er aktuell å få inn i trenerutdanningen de forskjellige idrettene.
Tilskuddsmidlene har bidratt til at barn på krisesenter har fått tilrettelagte aktiviteter og
økt oppmerksomhet fra personalet. Bufdir vurderer ut fra de innrapporterte
opplysningene at tilskuddene har medvirket til å styrke mestringsevnen og
livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle
overgrep.
To aktiviteter har hatt en treg start. Det gjelder debatt og dialog på sosiale medier om
oppdragervold, og kurs for ledere i pinsebevegelsen (kun 40 av 1875 ledere deltok). Det
første tiltaket ser vi at har fått betydelig økt aktivitet i 2018. I pinsebevegelsen er kurs med
stedlig oppmøte omgjort til webinar, slik at det ikke er nødvendig å reise for å ta kurset.
Resultater foreligger ikke ennå.
Øremerkede tilskudd
Siste rapporteringer fra organisasjoner som får øremerkede tilskudd er fra 2017. Disse er
omtalt etter tabellene under.
Årets tildelinger
Drift 2018
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SØKERNAVN

TILSKUDD

Krisesentersekretariatet

269 000

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Tildelinger øremerkede (0840-70) og (0840-73) i 2018
SØKERNAVN

1 410 462

TILSKUDD

Incestsenteret i Vestfold

4 410 000

Røde Kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

2 529 150

SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

2 470 850

Senter for voldsutsatte barn

30 634 000

Tildelinger prosjekter 2018
SØKERNAVN

PROSJEKTTITTEL

TILSKUDD

AFRICAN CULTURAL AWRENESS
IN NORWAY

Stop oppdragervold

350 000

FORANDRINGS-FABRIKKEN
STIFTELSE

Klokhet mot vold, fagdager for
studenter.

450 000

FORANDRINGS-FABRIKKEN
STIFTELSE

Sammen lokalt - mot vold og overgrep.
Kunnskap fra unge bidrar i storbyenes
strategi og rutiner mot vold og
seksuelle overgrep. Arbeid på tvers,
med barn og unge som
samarbeidspartnere.

290 000

FRIVILLIG GULSET

Bry deg 2018

175 000

GUDBRANDSDAL KRISESENTER
INTERKOMMUNALT SELSKAP

Aktivitet og mestring

INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
IKS

Med kroppen som veiviser

60 000

450 000

KIRKELIG RESSURSSENTER MOT Migrantmiljøers bevissthet om
VOLD OG SEKSUELLE
seksuelle overgrep
OVERGREP

150 000

KIRKELIG RESSURSSENTER MOT Det har skjedd mitt barn
VOLD OG SEKSUELLE
OVERGREP

300 000
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LANDSFORENINGEN MOT
SEKSUELLEOVERGREP

Hele meg, utstilling og foredrag

55 000

LANDSFORENINGEN MOT
SEKSUELLE OVERGREP

Samarbeidsprosjekt Man er først og
fremst menneske - et vitnesbyrd, turné
2018

250 000

LANDSFORENINGEN MOT
SEKSUELLE OVERGREP

“Friksjon og Følelser”.

487 355

MENNESKER I FOKUS

«Bedre føre var»

225 000

Norges Handikapforbunds Ungdom

"Kan jeg si nei?"

300 000

PARA SAMFUNN

Forebyggingsprosjektet "Mann. Jeg?"

250 000

-en teaterforestilling om vold og
seksuelle overgrep mot gutter og
menn.
Pinsevennenes Barne- og
Ungdomsutvalg

"Trygge kirker"

210 000

Redd Barna

La barna leke!

84 000

Redd Barna

Sinna mann - forestillinger og
evaluering

300 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR Maskulinitet, vold og kjønn i
MENN
russetiden. Forebygging av festrelatert
vold blant avgangselever ved
videregående skoler på Oslos
vestkant.

225 000

Sarpsborg kommune

SKBarn 2018

100 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL
VOLD

Prosjektet: Voldspregede barn i
fosterhjem

651 500

STIFTELSEN AMATHEA

Dialogarbeid i minoritetsmiljøer

400 000

STIFTELSEN AMATHEA

Tiltak 3 : Kompetanseheving

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON
I TRONDHEIM

Bror. Fase 1.

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON
OSLO

Pilotprosjekt: Oppstart av et
forebyggende arbeid rettet mot vold i
nærerelasjoner på mannshuset Neven

15 000
287 500
85 000

123

STIFTELSEN KIRKENS
SOSIALTJENESTE (Kalfarhuset
Oppfølgingssenter)

Økt kompetanse på vold og overgrep

STIFTELSEN
KVINNEUNIVERSITETET

Les for meg - snakk med meg!
Nettverkssamling

STIFTELSEN OSLO KRISESENTER Bokollektivets erfaringer - en
oppdatering av rapporten "Første dag
var jeg redd - men glad også"

55 000

250 000
210 983

UNICEF-KOMITEEN I NORGE

“Scener fra oppvekst” (dokumentarfilm
75 minutter)

300 000

TSATTMANN

Tiltak mot vold og overgrep prosjekttilskudd

300 000

Incesttelefonen
Landsdekkende hjelpetelefon har 4,74 årsverk. I tillegg bidrar Incestsenteret i Vestfold med
5,26 årsverk av sitt ordinære budsjett til driften av den døgnåpne hjelpetelefonen. Resultat
for 2017 er et lite overskudd på kr 63 598. 2018 ikke rapportert ennå.
Antall telefoner varierer fra år til år – ingen entydige tendenser.
Geografisk: Vestfold 35%, Oslo 19%, resten 1-8%. Åsaken til at den største andelen kom fra
Vestfold er sannsynligvis at det er her vi markedsføres sterkest til barn, foreldre, lærere,
barneverntjenesten og helsesøstertjenesten gjennom det forebyggende arbeidet vi
gjennomfører på alle skolene i fylket. Prosentvis fordeling for førstegangshenvendelser er i
tråd med totalen.
Av utsatte innringere er ca. 70% kvinner over 18 år, 22% menn over 18 år, 6,75% jenter 0-17
år og 1,25% gutter 0-17 år. For førstegangshenvendelser 2017 er tilsvarende tall 45%, 25%,
21,5% og 8,5%.
Overgriper var i 88% tilfeller menn, 11,5% kvinner, 0,5% ikke angitt. Hele 66,35% var 0-8 år
ved første overgrep. Regnes 0-12 år, gjelder det hele 92,5%. For de fleste har overgrepene
vart i flere år, men i få tilfeller mer enn 10 år.
Av innringere kjente 75% allerede telefonnummeret, 21,5% fant det på Internett. Hovedårsak
til innringing (82,4%) var angst/redsel/depresjon/ensomhet. Senteret henviste ca 70% av
innringerene til krisesentre og 27% til barnevernet.
Landsdekkende telefon er svartjeneste for ung.no på e-posthenvendelser om incest og
seksuelle overgrep fra ungdom mellom 13 og 20 år. I 2017 gjelder det 497 henvendelser,
411 fra jenter og 86 fra gutter. Generelt er geografisk fordeling med overvekt fra Vestfold
langt mindre markant for epost enn for telefoner. Dette gjelder også hjemmeside, hvor ca.
33% er fra Oslo og 14% fra Vestfold.

Røde Kors telefonen og SEIF
De to organisasjonene skal veilede om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen
æresrelatert vold, hjelpe og støtte de unge og være brobygger til det offentlige
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hjelpeapparatet. De skal melde aktuelle saker til kompetanseteamet, bistå de unge i
perioden før botilbudet, holde kontakten og relasjonen mens de bor i botilbudet og bistå dem
i ettervernfasen. I noen tilfeller, hvis det ikke finnes offentlige tilbud som passer (f.eks.
studieplass og botilbudenes beliggenhet), eller de unge ikke ønsker det, kan
organisasjonene følge opp alene (f.eks. studieplass og botilbudenes beliggenhet). Røde
Kors-telefonen er et landsdekkende tilbud, som også tilbyr foredrag og seminarer.
Røde Kors-telefonen oppgir et totalt antall henvendelser på 4 813, SEIF 2 980. Røde Korstelefonen mottok 340 nye henvendelser i 2017. Av disse omhandlet 146
«Informasjonsformidling og foredrag», 194 omhandlet enkeltpersoner, 112 av dem fra
utsatte. Av disse ble 82 fulgt opp ut over telefontjenesten. SEIF oppgir at de har fulgt opp 85.
Oppfølging strekker seg ofte over tid, da de unge som bryter ut har behov for langvarig støtte
etter at de flytter ut fra botilbudet 14. Det er behov for studier om langtidseffekt av og
erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Senter for voldsutsatte barn – Stine Sofies stiftelse
Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for barn mellom 0 – 18 år, som har vært
utsatt for eller vitne til vold og overgrep i nære relasjoner, samt deres søsken og trygge
omsorgspersoner. De voksne kan være biologiske foreldre, fosterforeldre,
beredskapsforeldre, adoptivforeldre eller institusjonspersonale. Hovedmålsettingen til
senteret er å styrke voldsutsatte barns motstandskraft gjennom mestringsgivende aktiviteter
for barna, og seminarer og aktivitetstilbud for de voksne. 2017 er første fullstendige driftsår.
Det er laget timeplan for oppholdet/kurset, både for de utsatte barna og følgepersonene.
Deltakerne søker selv om opphold. Det er ikke krav om diagnose, men for å få innvilget
opphold må det legges ved et følgeskriv fra en aktør som har kjennskap til familien i det
lokale hjelpeapparatet.
Det ble ikke mottatt nok søknader til å fylle senterets kapasitet, som er ukesopphold for 500
barn i året. I 2017 benyttet 181 familier tilbudet. Av disse var 282 utsatte barn. I tillegg har 67
søsken og 230 omsorgspersoner vært på senteret. 39 familier var forsterfamilier. 31 familier
har takket ja til reopphold. Disse inngår i tallene foran. For å rekruttere flere familier,
gjennomførte senteret høsten 2017 en ringerunde til alle ledere av ca. 400
barnevernstjenester.
Til tross for at både reise og opphold er gratis for kursdeltakerne, er det stor overvekt av
familier fra Agderfylkene, dvs. disse utgjør 35%. Andre fylker som er rimelig godt
representert er Akershus (8 %), Hordaland (8 %), Rogaland (5,5 %) og Vestfold (5 %). Andel
familier fra Oslo er 2,75 %.
Aldersmessig ligger de fleste utsatte barna mellom 13 og 17 år. Eldste deltaker var 18 år,
yngste 3 år. Det er ca. dobling i antall opphold i sommermånedene.

INNHOLD I KURSTILBUDET

14

Institutt for samfunnsforskning 2015 «Oppfølgingsbehov hos unge utsatt for tvangsekteskap og
æresrelatert vold»
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Barna: Temaer gjennom uken er trygghet, den tredelte hjernen, toleransevinduet og lekens
betydning. Alderstilpasset undervisning med lekende aktiviteter som turer i skogen, kano og
fisketurer, rebusløp, filmvisning, matlaging, kreative aktiviteter, aktiviteter i gymsalen, og hver
uke lager barna en film som vises fredag kveld. Denne kan de lage sammen eller alene.
Fordi barna kan komme til å påføre andre grenseoverskridende adferd, og risikerer å bli
utsatt for nye overgrep, er det et fokus på grenser.
De voksne: Undervisning med utgangspunkt i traumebevisst omsorg tirsdag – torsdag.
Mulighet til juridisk veiledning fredag. De voksne får opplæring i samme temaer som barna,
med mål å få til felles begrepsapparat til å snakke sammen om vanskelige ting. Mål også økt
evne til å se barna i lys av det de har opplevd, og øke forståelsen for at dårlig adferd er et
smerteuttrykk.
For både barn og voksne: Det er diverse fellesaktiviteter mellom voksne og barn for å styrke
relasjonen, som felles lek. Oppholdet lar barn og voksne få oppleve positive møter med
andre med lignende erfaringer, og å få venner.
OPPFØLGING AV DELTAKERNE FØR, UNDER OG ETTER OPPHOLD
På bakgrunn av erfaring om at foreldre oftere enn forutsett har egen voldserfaring som
påvirker deres evne som omsorgspersoner, og at det underveis i kursoppholdet framkommer
nye opplysninger som medfører kontakt med barnevern og politi, er det som en prøveordning
opprettet et oppfølgingsteam. Teamet er under veiledning av fagansvarlig psykolog, og
består av to personer: en familiekontakt med bakgrunn fra politiet, og en jurist i 50% stilling.
Teamet skal bistå familiene i å komme i kontakt med rette instanser i deres lokalmiljø, og kan
gi juridisk veiledning hver fredag. Behov for oppfølging diskuteres på midtveisevaluering i
hver kursuke, og etter frivillige samtaler med jurist og politi.
Teamet skal ikke følge opp med samtaler og lignende, men spille på eksisterende og
etablerte systemer i 1. og 2. linjetjenesten. Hovedintensjonen med oppfølgingsteamet er å
sørge for at informasjon som har fremkommet under oppholdet på Stine Sofie Senteret
videreformidles til ulike instanser i det lokale hjelpeapparatet. Senteret erfarer at tidligere
deltakere ønsker kontakt. Det utredes om kommunikasjon med familier som har deltatt på
opphold skal finne sted. Foreløpig konklusjon er at det ser ut til at en viss kommunikasjon
mellom første og andre opphold er uunngåelig. En mulig løsning hvis man ønsker slik
kommunikasjon er å utvikle en form for e-tjeneste (ala «pasientsky»), hvor man kunne sikret
en tryggere kommunikasjon med deltakerne mellom oppholdene. Innhold kan være:
Filmer, informasjonsmateriell, kursplan etc. som kan hentes ut før oppholdet.
Evalueringsskjema. Sammenfatning av kursopplegget og «mestringsverktøykasse» etter
oppholdet. Mulighet til kommunikasjonskanal med oppfølgingstemaet for de deltakerne det er
iverksatt tiltak rundt. Det må komme klart frem hvilke tema det er mulig å kommunisere med
oppfølgingstemaet om (eks. via forvalg i rullemeny).
Oppfølgingsteamet sørger også for kontakt og tilrettelegging før oppholdet for familier med
spesielle behov (som kode 6, kode 7, besøksforbud, voldsalarm, allergier, handicap o.a.).
Det er laget egne retningslinjer for oppfølgingsteamet.
FOU
Senteret har fra 1/1 2018 opprettet et FoU-team og ansatt en psykologspesialist med
forskerkompetanse (PhD). Teamet består av forsker, fagansvarlig psykolog og daglig leder.
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Dette teamet har som ansvar å kvalitetssikre tilbudet, bidra til forskning og evaluering, inngå
samarbeid med relevante instanser, samt videreutvikle konseptet i tråd med den kunnskapen
de tilegner seg underveis.
Det har siden oppstarten vært et tett og godt samarbeid med RVTS Sør. I 2017 ble det
inngått et samarbeid med Universitetet i Agder om en doktorgradsstudie. Videre er det
formalisert et samarbeid med forskningsgruppe i traumepsykologi ved det psykologiske
fakultet, Universitetet i Bergen.
Senteret planlegger å benytte restmidler på kr 353 500, samt en del av midlene i 2018, til å
sette i verk følgeevaluering.
EVALUERINGER/RESULTATER
Det er laget en egen evalueringsrapport (intern), som bygger på tilbakemelding fra 56
familier (99 barn og 70 voksne) deltagerne igjennom 8 uker.
Barna trekker frem det å få nye venner, og å møte andre barn som har opplevd vold eller
overgrep, samt å lære om reaksjoner er noe de kan ta med seg hjem, men at det å snakke
om vanskelige eller triste ting er vanskeligere.
De voksne trekker frem økt forståelse for hvordan det er å være foreldre til et voldsutsatt
barn. Videre å bli tatt på alvor, respektert og få positive utfordringer og oppleve tilhørighet og
samhold med andre foreldre i liknende situasjoner.
Det er også trukket frem av deltagerne at det å ha likhet i alder i gruppene, og tilrettelegging
og tilpasning av undervisning i forhold til alder og tematikk er ønskelig. Senteret har erfart at
det f.eks. er store forskjeller på ukene hvor de har biologiske foreldre og de ukene de har
fosterforeldre, fordi biologiske foreldres egen voldshistorikk påvirker deres evne som
omsorgspersoner. Fedre som har eneansvar for utsatte barn ønsker egne uker, og det er
aktuelt å reservere egne uker for enslige mindreårige asylsøkere sammen med personale på
boligen.
BEMANNING / DRIFT
Senterets rene driftsmessige mål har omhandlet å opparbeide strukturer som bygger en
robust arbeidsplass. Senteret har nå 24 ansatte, pluss en ekstravaktstab som brukes ved
behov.
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FORMIDLING OG PÅVIRKNINGSARBEID
Senteret har gjennom året deltatt i debatter og holdt utallige foredrag rundt i landet, bl.a. en
stor konferanse på Stine Sofie Senteret sammen med RVTS sør. De holdt foredrag på San
Diego Internasjonal Conference.
BUFDIRS VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE
Senteret oppnår foreløpig ikke belegget de er dimensjonert for. De arbeider imidlertid aktivt
med å gjøre sin eksistens og sitt tilbud bedre kjent. Bufdir anser at det er for tidlig å si noe
om dimensjoneringen ennå, men vil følge nøye med på utviklingen. Det er imidlertid verdt å
merke seg at en betydelig andel familier som har vært på kurs kommer fra Agderfylkene og
nabofylker. Senteret antar at dette kan komme av at personer som tar imot tilbud om
omvisning og presentasjon av senteret sort sett kommer fra organisasjoner med maks 2
timers kjøretid, at organisasjonen på forhånd er godt kjent i nærområdet, og at best
informasjon skjer ansikt til ansikt, noe som krever mye reisevirksomhet. De fleste som
kontaktes har hørt om senteret, men vet for lite om tilbudet til at de anbefaler det videre.
Senteret arbeider i disse dager med markedsføringsplan for 2018. De ønsker å lage en
promo-film. Andre opplegg er oversikt over og kostnadsberegning av annonsering i
tidsskrifter, nyhetsbrev til ulike instanser nasjonalt, oppdatert nettside, reiser, foredrag m.m. I
og med at behovet må anses å være nasjonalt, mener direktoratet at senteret må øke
andelen brukere fra andre deler av landet for å sikre god måloppnåelse.
Evalueringer fra kursdeltakerne viser at de vurderer å ha god nytte av kurset. Bufdir anser på
bakgrunn av dette at måloppnåelsen er tilfredsstillende ved kursslutt og i ukene etterpå.
Direktoratet mener dette er positivt. Pilotstudien som ble gjennomført i 2016, før senteret ble
åpnet, målte mestring og resiliens før og etter første opphold, samt før og etter andre
opphold. Rapporten bekrefter en positiv utvikling etter kurs, men før andre opphold ble det
målt lavere verdier enn før det første kurset. Pilotstudiet omfattet et begrenset antall barn, og
ble gjennomført før senteret kom i drift. Det er derfor vanskelig å vurdere hvor representativt
dette er for nye kull. Før- og ettermålinger som dette ligger ikke i senterets normale
evalueringsopplegg. De har imidlertid planer om å sette i gang en følgeevaluering. Bufdir
vurderer en dialog når det gjelder form og innhold i følgeevaluering fordi direktoratet er
opptatt av å få mer kunnskap basert på forskning for å supplere egenevalueringer.
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