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Innledning
Porsgrunn kommune anser det nødvendig med en plan med målrettede tiltak for inkludering av alle
barn og unge på sosiale arenaer og i fritidsaktiviteter. Denne planen er innrettet mot barn og unge
som vokser opp i lavinntektsfamilier. I Porsgrunn som i landet for øvrig, er andelen barn som vokser
opp i lavinntektsfamilier, økende. I 2009 utgjorde disse barna en andel på 5,7% (346 barn), i 2017 en
andel på 11,8% (750 barn).
Ref: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/
Statistikk og forskning viser at disse barna har større risiko for helse- og levekårsutfordringer videre i
livet. Vi vet at en stor risikofaktor for disse barna er utenforskap og mistrivsel. Inkludering er en
nøkkel til å forbedre livskvalitet og livsmestring som igjen kan forbedre levekårene i voksen alder.
For å legge til rette for inkludering må kommunen samarbeide godt med frivilligheten. Frivilligheten
står for store deler av fritidstilbudene til barn og unge. Vi må bekjempe mobbing og utenforskap i
barnehage og skole, og ha kunnskap til å kunne ivareta de det gjelder. Det tverrfaglige samarbeidet
må ha fokus på å styrke denne innsatsen.

Tiltakene i planen har forskjellig utgangspunkt for gjennomføringen. Noen kan vi utføre innenfor
eksisterende rammer, noen vil kreve ekstra ressurser. Ressursene kan hentes lokalt eller gjennom å
søke eksterne midler; f.eks kan Barne- ungdoms og familiedirektoratets (Bufdir) tilskuddsordninger
benyttes. Vi oppfordrer til samarbeid om søknader, både på tvers av sektorer i kommunen, og i
samarbeid med frivillige.

Risiko og livskvalitet
Barn og unge i Norge i dag vokser opp i et samfunn som utvikler seg raskt. Levekårsundersøkelser og
forskning viser at de som av forskjellige grunner er mer sårbare, kommer i en risikogruppe hva angår
livskvalitet i oppvekst og voksenliv. I denne risikogruppen er de som vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt, overrepresentert.
Den største risikofaktoren er utenforskap. Gode tiltak som fremmer inkludering har positiv effekt på
andre områder som psykisk helse og skoleprestasjoner. På sikt motvirker dette fattigdom fordi det
øker livskvaliteten og fremmer livsmestring.

Hovedmål for planen
Målet er at alle barn og unge i Porsgrunn skal oppleve en trygg og god oppvekst, føle seg inkludert i
sosiale arenaer og gis mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter.
Planen foreslår tiltak for et best mulig samarbeid tverrfaglig og mellom kommune og frivillighet.

Avklaringer
Planen er en videreføring av planen «Handlingsplan mot barnefattigdom 2012-2015»
Fattigdom er et sammensatt problem, og denne planen «Handlingsplan for inkludering av alle barn
og unge» ivaretar særlig oppvekst- og fritidsarenaen for barn og unge.
Inkludering er viktig på alle arenaer. Frivillige lag og organisasjoner har mange tilbud og aktiviteter,
og det arbeides for å ivareta inkludering av alle barn og unge.
Det fremgår av kartleggingsarbeidet til denne planen at det etterspørres ikke flere tilbud. Det som
etterspørres er metoder for hvordan barn og unge i lavinntektsfamilier får den nødvendige støtte og
hjelp for å kunne delta. Familiene trenger informasjon og økonomisk og praktisk støtte til å komme i
gang og opprettholde aktiviteten. De frivillige signaliserer at de vil videreutvikle samarbeidet både
med andre organisasjoner og kommunen for å ivareta og utvikle sine tilbud på best mulig måte.
Planen omfatter tiltak som fremmer bedre samarbeid og rutiner som ikke er kostnadskrevende, og
iverksettes innenfor eksisterende tiltak.
I tillegg omfatter planen også tiltak som vil innebære kostnader. Disse nye tiltakene må behandles i
forbindelse med handlingsprogram og budsjett.

Forankring
Regjeringens fritidserklæring har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og
økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen
med andre barn.
«Regjeringens Fritidserklæring» bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon som sier at alle barn
har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.
Barnekonvensjonen er en del av norsk lovverk. Porsgrunn kommune har fokus på
barnekonvensjonen i sitt planverk og satsninger.

I Porsgrunn er barn og unge er et av to særskilte satsingsområder I kommuneplanens samfunnsdel,
sies bl. a.:
✓ Porsgrunn kommune ønsker å videreføre og styrke satsingen på barn og unge. Gode og
trygge nærmiljøer og muligheter til å utøve fritidsaktiviteter er nødvendig for å sikre barn
og unge gode oppvekstmiljø.
✓ Kommunen skal bidra til at barn og unge har tilgang til aktiviteter, opplevelser og
tjenester i nærmiljøet.
✓ Kommunen vil jobbe for å utjevne sosiale helseforskjeller, videreutvikle og tilpasse
helsetilbudet til barn og unge, og sikre muligheter for å utøve fritidsaktiviteter.
I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet: «Aktiv hele livet» sies det:
✓ Barn og unge er et generelt overordnet satsningsområde for kommunen. Knyttet til
denne planen fremheves særlig betydningen av gode oppvekstmiljø, med mulighet for
fysisk utfoldelse, og et bredt tilbud av fritidsaktiviteter som gir aktive og friske barn.

I Porsgrunn kommunes frivillighetsstrategi sies det bl.a.:
✓ Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillige
organisasjonens rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som
bidragsyter i å løse felles samfunnsutfordringer.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserkl
aeringen.pdf
https://beta.porsgrunn.kommune.no/media/1075/kommuneplanens-samfunnsdel-2013-2025.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/1091/kommunedelplan-idrett-og-fysisk-aktivitetporsgrunnkommune-2017-2027.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspolitikk/#index1

Hva er fattigdom
Norge som er et fungerende velferdssamfunn der den generelle levestandarden er høy. Det betyr at
fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær, tak over hodet, helsehjelp, skoler og
utdanning.
Fattigdom betyr å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Barn
trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å
være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan.
Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en
samlet inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette måler fattigdom blant barn
på en relativ måte.

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør en økende andel av barn i lavinntektshusholdningene, og er
overrepresentert i lavinntektsstatistikken. I dag har over halvparten av barna i familier med lav
inntekt i Norge innvandrerbakgrunn.
Andre utsatte grupper er barn i familier hvor de voksne ikke har yrkestilknytning, barn i familier der
hovedinntektstaker har lav inntekt.
Kilde: Bufdir

Konsekvensene av å vokse opp i en familie med vedvarende lavinntekt
Å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn og unge i Norge. Vi ser systematiske forskjeller
mellom barn fra familier med høy sosioøkonomisk status og lav sosioøkonomisk status på flere
viktige områder i barns liv, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavere deltagelse i organiserte aktiviteter
Ensomhet og opplevelse av utenforskap
Større risiko for mobbing
Dårligere trivsel på skolen og i barnehagen
Flytter oftere
Dårligere bostandard
Større andel psykiske helseproblemer
Økt sannsynlighet for å få lav inntekt som voksne

Fattigdom i Porsgrunn
I følge kommunebarometerets siste tall har Porsgrunn kommune en andel av familier med lavinntekt
på 11,8 %. Dette omfatter 700-750 barn. I Porsgrunn vet vi også at vi har en større andel familier med
eneforsørgere med lavinntekt enn landet for øvrig.

Situasjonen for barn og unge i Porsgrunn, beskrevet i Ungdata- og Elevundersøkelsen
Ungdata-undersøkelsen Ung i Telemark 2018 omfatter alle barn og unge i ungdomsskolene og
Videregående skoler i Telemark fylke. Hovedfunnet er at ungdom i Telemark har det bra og er godt
fornøyd med livene sine. Men det er verdt å merke seg at det er store systematiske forskjeller i helse,
livskvalitet og levekår etter sosioøkonomisk status. Sosioøkonomisk status er et felles mål for hvilke
ulike ressurser (f.eks. utdanningsnivå og materielle ressurser) ungdommene har tilgang til gjennom
foreldrene og familien sin.
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge og gir ofte
ungdom muligheter til å utvikle sine evner, de lærer å fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og
jobbe målrettet. Forskning, bl. a. Ungdataundersøkelsen, viser imidlertid at mange av
organisasjonene særlig rekrutterer ungdom som i utgangspunktet er “veltilpassede”.
Ungdataundersøkelsen for 2018 viser at ca to av tre ungdomsskoleelever deltar i en eller annen form
for organisert fritidsaktivitet – i Porsgrunn som gjennomsnittlig i landet. Det er ikke vesentlig
kjønnsforskjell. Ungdomsklubb/fritidsklubb organiserer 28%, religiøse foreninger 25%. Idretten
organiserer klart flest, 64%. Mens kulturskolen aktiviserer 16%. Tallene har vist seg stabile over tid.
På videregående skole synker aktiviteten i organisert idrett og deltagelsen i organiserte aktiviteter for
øvrig. Flere trener på treningssenter.

Ungdom med lav sosioøkonomisk status er mindre aktive i organiserte fritidsaktiviteter, og her er det
også flere som aldri har vært medlem i noen organisasjon, klubb eller lag.
Det er en utfordring at en ganske stor gruppe ungdommer føler seg ensomme. Ulike undersøkelser
viser at det dreier seg om 20 – 30 %, som i voksenbefolkningen.

Mobbing
Opplæringsloven slår fast at det er nulltoleranse for mobbing og krenkelser på skolene.
I Porsgrunnsskolen viser elevundersøkelsen for 2019-2020 høyere tall enn tidligere år. Vi har en
økning på 7. trinn til 7,1%, og ligger 0,1 prosentpoeng over nasjonalt nivå. På 10. trinn har vi høye
tall, 10,9% opplever mobbing. Tallet på nasjonalt nivå er 6,5%
Mobbing er et alvorlig problem som vi ser rammer mange unge. Både de som mobber og de som
utsettes for mobbing er risikoutsatte grupper. Ofrene er særlig utsatt for psykiske og fysiske
problemer senere i livet.
Forskning og internasjonale studier viser at det finnes mobbeatferd blant barn også i barnehagen.
Man ser begynnende mobbeatferd allerede fra tre- til seksårsalderen. Barn som mobber andre over
tid trenger støtte for å utvikle nødvendig sosial kompetanse.
Fellesskapsfølelse og tilhørighet på sosiale arenaer bidrar til færre krenkelser, sier
Undervisningsdirektoratet på sine nettsider.
Vi forebygger mobbing når voksne jobber for inkludering og vi-følelse på tvers av grupper.
Kilder:
Rapport «Ung i Telemark 2018»
Ungdata-undersøkelsen 2018, Porsgrunn
Elevundersøkelsen 2019-2020, Porsgrunn

Eksisterende tilbud og tiltak i Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune har allerede mange støtteordninger og tiltak som støtter opp om målene i
denne planen, bl.a.:
Tilskudd til frivillig- og nærmiljøsentraler
Aktivitetstilskudd til sang- og musikkforeninger
Tilskudd til drift av ungdomsorganisasjoner
Aktivitetstilskudd til friluftsorganisasjoner
Tilskudd til drift av idrettsorganisasjoner
Tilskudd til drift av utlånssentral
Kontingentkassa
Tilskudd til frivillige organisasjoner
Korpsene har tilbud om dirigent via kulturskolen
Kommunen er medlem av Tilskuddsportalen. Her kan frivillige aktører og kommunale virksomheter
finne informasjon for å søke om alle tilgjengelige tilskudd. Det er et mangfoldig tilbud og vi
oppfordrer til å følge godt med!
Her finner man oversikt over kommunale tilskuddsordninger og lenke til Tilskuddsportalen:
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/

Kommunen er f.eks. med og finansierer:
Aktivitetsguide (Eidanger Idrettslag)
Opplevelseskortet
Utstyrssentralen
Gratis halleie til barn og unge under 19 år
Frivillighetskonferansen
Klokkerholmen feriekoloni
Subsidierte plasser på Kulturskolen
Fritidsklubber
Porsgrunn kommune er lokalsamfunn med MOT og alle de kommunale ungdomsskolene deltar i
MOT-programmet «Robust ungdom».
https://www.mot.no/
Kommunen arrangerer MOT-dagen som er et årlig ungdomsarrangement med tema «Aktiv ferie og
fritid for alle».
Kommunens virksomheter arbeider bl.a. aktivt med:
SLT-modellen som samordner rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Her
samarbeider barnevernstjenester med ungdomsskolene, NAV, Familiehelsetjenester, Kultur og idrett,
videregående skole og politiet.
Skolene har retningslinjer for å følge opp tilstedeværelse og bekymringsfullt fravær. Det er viktig for å
forhindre utenforskap og fremme inkludering for barn og unge at de er tilstede på skolen.
Barnehagene og skolene jobber systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene.
Skolene har planer for å forebygge utenforskap og mobbing.
Kommunen har utviklet et godt samarbeid med frivilligheten over tid.

Tiltak
Denne planen har hovedfokus på sosiale- og fritidsarenaer. Frivillige lag og organisasjoner har mange
tilbud og aktiviteter og det arbeides mye for å ivareta inkludering av alle barn og unge, også de fra
lavinntektsfamilier. Funn fra kartleggingen vår sammenfaller med det som står om samarbeid mellom
frivillige og kommune i veilederen til Bufdir:
Potensialet i et godt samarbeid mellom kommune og frivillig sektor er stort. Men samhandling
mellom kommune og lokal frivillighet kan bli bedre mange steder i Norge. Det er behov for:
•
•

Mer strukturelt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor
Flere felles møteplasser

Bufdir understreker viktigheten av at grunnlaget for all fattigdomsbekjempelse må være universelle
ordninger som skaper legitimitet og fellesskap.
Ut fra en slik forståelse av fattigdomsbekjempelse anbefaler Bufdir tiltak som inkluderer alle barn og
unge. De sier samtidig at det kan være behov for målrettede tiltak, f.eks. for å rekruttere bestemte
målgrupper inn i disse tiltakene.
For å lykkes med tiltak rettet mot barn i økonomisk utsatte familier, sier Bufdir at tiltakene bør
omfatte:

•
•
•
•
•
•

Relevante tilbud og utgangspunkt i kjente arenaer
Samarbeid og nettverk mellom kommunale tjenester og frivilligheten
Åpent, tilgjengelig og attraktivt
Tilgang til utstyr
Mobilisering av foreldre
Ikke-stigmatiserende tiltak

Kilde: Bufdir, Veileder

Tiltakstabell
Inkludering av barn og unge krever et tverrfaglig samarbeid. I denne fireårsperioden arbeider vi med
tiltakene skissert nedenfor. Tiltakene blir lagt inn i virksomhetsplanene.

Oppfølging av planen
Tiltak 1
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Ansvar

Arbeidsgruppe for oppfølging av planen
Ansvarlige og samarbeidsparter
Følge opp jevnlig, og gjennomgå tiltakene i.f.t. status og aktualitet
En tverrfaglig arbeidsgruppe møtes to ganger årlig.
Det tas kontakt med virksomhetene for å høre om erfaringene og fremdrift for
tiltakene.
Planen er dynamisk og kan videreutvikles.
Arbeidsgruppen består av representanter fra Oppvekst, Kultur og idrett,
Familiehelsetjenester, NAV, BVT og frivillige.
Første møte vår 2021.
Oppvekst, kontaktperson for Bufdirs tilskuddsordninger leder arbeidsgruppen.

Samarbeidsparter NAV, Familiehelsetjenester, Skoler, barnehager, Barnevernstjenester, PPT,
SLT, Utviklingssjef
Økonomi
Finansieres innenfor eksisterende rammer.

Oppvekst
Barnehage og skole er en sosial arena hvor kommunen har kontakt med alle barn og familier.
Gjennom lovverket for barnehage og skole sikres det at virksomhetene har planer og tiltak for å
arbeide både bredt og universelt med inkludering på de sosiale arenaene. Lovverket sikrer også
individuelle rettigheter for elever som ikke har det trygt og godt. I Porsgrunnskolen har vi stort fokus
på dette arbeidet.
Virksomhetene som arbeider med barn og unge, er gjennom sine forskjellige lovverk pålagt et
tverrfaglig samarbeid til barn og unges beste. Porsgrunn kommune har sin strategiske plan «Klart vi
kan!» og en tverrfaglig samhandlingsmodell for dette arbeidet i «Fra bekymring til handling». Denne
er tilgjengelig for alle via kommunens nettsider:
https://www.porsgrunn.kommune.no/barn-og-familie/fra-bekymring-til-handling/
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/1150/porsgrunn-kommune-klart-vi-kan-2019-2025.pdf
Tiltak 2
Målgruppe

Informere via skole og barnehager om tilbud og aktiviteter i lokalmiljøene
Barn, unge og familier i lokalmiljøene

Mål
Beskrivelse

Sikre barn, unge og familier kjennskap til tilgjengelige aktiviteter
Barnehagene og skolene samarbeider med frivillige for å informere om
tilbudene Det utarbeides retningslinjer for hvordan frivillige
organisasjoner/lag/aktører kan informere om sine tilbud til barn og unge og
familier, via barnehage og skole. Retningslinjene må sees i sammenheng med
kommunens informasjons-/kommunikasjonsstrategi – hva skal kommuniseres
i hvilke kanaler
Ansvar
Oppvekst
Utviklingssjef
Samarbeidsparter Frivillige lag og organisasjoner, Kultur og Idrett
Økonomi
Innenfor eksisterende rammer
Tiltak 3
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Ansvar

Informasjon og samarbeid om søknadsmuligheter
Frivillige lag og foreninger og andre interesserte
Å stimulere til samarbeid om søknader, og å se på mulighetene for ekstern
finansiering
Kommunen informerer på temamøte. Frivillige organisasjoner og kommunen
samarbeider om å utarbeide søknader der det er aktuelt
Sentrale emner er Tilskuddsportalen og nasjonale tilskuddsordninger.
Det avholdes to temamøter årlig for lag, foreninger og andre interesserte
Oppvekst
Utviklingssjef

Økonomi

Finansieres innenfor eksisterende rammer

Tiltak 4
Målgruppe

Kompetanseheving om risikoutsatte barn og unge
Ansvarlige som arbeider med barn og unge i kommunens virksomheter og i
frivillige lag og organisasjoner.
Informasjon, kunnskap og bedre forståelse om temaet.

Mål
Beskrivelse

Øke kompetanse om lavinntekt og konsekvenser for barn og unge og deres
familier.
Frivillige får et tilbud om slik kompetanseheving.

Ansvarlig
Oppvekst
Samarbeidsparter NAV, Familiehelsetjenester, Barnevernstjenesten, PPT m.fl.
Økonomi
Planlegging mulig innenfor eksisterende rammer
Ekstra kostnader påløper til kursvirksomhet
Tiltak 5
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Kulturskolen
Barn og unge som ønsker å delta i tilbudet på Kulturskolen
Barn og unge som ønsker å delta i kulturskoletilbudet får mulighet til det
uavhengig av økonomi
Det ordinære kulturskoletilbudet er dyrt for mange. Kommunen gir tilskudd til
subsidierte plasser, og kulturskolen har i samarbeid med Bakgården et tilbud
om fellesaktiviteter. Likevel er det vanskelig for noen barn og unge å delta på
det tilbudet de ønsker. Kommunen bør vurdere lavere deltageravgifter
påkulturskolens ordinære tilbud, og støtte tilbud som utformes som sosiale
møteplasser.

Ansvarlige
Oppvekst v/Kulturskolen
virksomheter
Samarbeidsparter
Økonomi
Tiltaket kan kreve politisk behandling og vedtak om ressurser
Tiltak 6
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Aktivitetsguide
Barn og unge som ikke deltar på jevnlige fritidsaktiviteter
Alle barn og unge i Porsgrunn skal få mulighet til å finne en fritidsaktivitet de
kan delta på en gang i uka eller jevnlig
Eidanger idrettslag har satt i gang et vellykket prosjekt med fritidsguide. I
dette prosjektet får barn og unge veiledning og støtte inn i alle typer
fritidsaktiviteter i hele kommunen. Det hadde derfor vært hensiktsmessig at
en overordnet koordinatorrolle for dette lå hos kommunen.
Oppvekst

Ansvarlige
virksomheter
Samarbeidsparter Kultur og idrett, Frivillige, Eidanger Idrettslag
Økonomi
Søknad til ordningen «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og
unge» (Bufdir) for 2021.

Kultur, idrett og fritid
Virksomhet for Kultur, idrett og fritid har som formål «å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud
som gjenspeiler befolkningen og bidra til et godt samspill mellom profesjonelt og frivillig kulturliv.»
Gjennom avdeling fritid driftes kommunale tilbud for ungdom, samt at kommunens
arrangementskoordinator er tilknyttet kulturavdelingen. I tillegg har virksomheten hovedansvar for
kontakten med lags- og foreningsfrivilligheten. De representerer et bredt spekter av aktiviteter.
Universelle tilbud til barn og unge har stort fokus.
Tiltak 7

Å legge til rette for tilbud i lokalmiljøene som fremmer deltakelse på
fritidsaktiviteter, sosiale møteplasser og arrangementer.

Målgruppe
Mål

Alle
Øke andelen barn og unge som deltar i organisert fritidsaktivitet ved å bygge
på eksisterende aktivitet.
Å støtte frivillige og andre i å utvikle mangfoldige tilbud i lokalmiljøene.
Beskrivelse
Vi ønsker tilbud der folk bor. Det krever samspill mellom aktørene i
lokalmiljøene for å få et sammensatt tilbud.
Kommunen bør gå aktivt inn for å stimulere aktiviteter i lokalmiljøene hvor
det mangler. Medvirkning og ansvarliggjøring av barn og unge får med mange.
Kommunen tar initiativ til innspillsmøter i lokalmiljøene for å utvikle lokale
tiltak.
Ansvar
Kultur og fritid i samarbeid med oppvekst.
Samarbeidsparter Frivillige lag og organisasjoner, Kultur og Idrett, SLT
Økonomi
Mange former for finansiering avhengig av organisering
Tiltak 8
Målgruppe
Mål

Digital oversikt over aktiviteter og fritidstilbud
Alle
Alle (barn og unge, foresatte, frivillige, lærere og helsesykepleiere, NAV, skoler
og barnehager) kan lett finne oversikt over fritidstilbud og ferietilbud for barn

Beskrivelse

Ansvar

og unge og familiene deres
Porsgrunn kommune har ca 300 frivillige lag og organisasjoner. Kommunen tar
i bruk/utvikler en felles oversikt for aktiviteter og tilbud f.eks. en app eller
nettside. Kommunen sørger for et system hvor kommune og alle aktører
sammen sikrer at informasjonen er oppdatert og appen legges på elevenes
iPadder.
Tiltaket er ikke bare begrunnet i kartleggingen. Det er også en aktualisering av
tiltak fra kommunedelplanen «Aktiv hele livet»
En anskaffelse av programvare skal behandles i Digiforum
Tiltaket fremmes som sak til 2021 budsjettet
Kultur og idrett
IKT

Samarbeidsparter Kultur og idrett, Utviklingssjef, Frivillige, Oppvekst, SLT
Økonomi
Tiltaket krever politisk behandling og budsjettvedtak. Det vil være behov for
ressurser til prosjektledelse, innkjøp, oppfølging og oppdatering.
Tiltak 9
Målgruppe
Mål

Beskrivelse

Innføre fritidskort
Alle barn og unge i alderen 7-19 år
Regjeringens målsetting med fritidskortet er at alle barn og unge 6-18 år skal
ha gratis ukentlig aktivitetstilbud.
Porsgrunn kommune skal innlede et godt samarbeid med frivilligheten i god
tid for at fritidskortet skal bli en best mulig ordning
Regjeringens plan er å innføre fritidskortet for alle barn og unge. Da skal
Porsgrunn kommune innlede et samarbeid med frivilligheten og legge en plan
for innføring av fritidskortet og betalingsordningen.
Porsgrunn kommune skal jobbe aktivt for å innføre fritidskortet.
Tiltakets oppstart er avhengig av regjeringens plan.
Kultur og idrett

Ansvarlige
virksomheter
Samarbeidsparter Kultur og idrett, frivillige, IKT (Digiforum)
Økonomi
Avhengig av ordningens innretning

Tiltak 10
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Ansvarlige
virksomheter
Økonomi

Videreføring av kontingentkassa
Barn og unge i lavinntektsfamilier som trenger økonomisk støtte til
kontingenter for å delta i fritidsaktiviteter
Kontingentkassa skal bidra til at alle barn og unge skal få bedre mulighet til en
aktiv fritid
Når fritidskortet blir aktivt vil mange få dekket sine utgifter til kontingenter.
Noen i målgruppa vil ha behov for støtte til utstyr og deltagelse f.eks. i
arrangementer. Dette kan dekkes av kontingentkassa.
Det er ønskelig å utrede behovet for om søknadsprosessen kan gjøres mer
tilgjengelig og enklere.
Kultur og idrett
Kommunens bevilgninger til kontingentkassa vil kunne inngå i finansieringen
av Fritidskortet. Gjenstående beløp i kontingentkassa kan finansiere utstyr og
aktivitet for målgruppa utover kontingentene.

Tiltak 11
Målgruppe
Mål
Beskrivelse

Ansvarlige
virksomheter
Økonomi

Videreføring av opplevelseskortet
Alle barn og unge med fokus på barn og unge i lavinntektsfamilier i Porsgrunn
Barn og unge i lavinntektsfamilier skal få mulighet til å delta på
kostnadskrevende aktiviteter
Opplevelseskortet ble igangsatt etter forrige plan. 300-400 kort deles ut årlig.
Opplevelseskortet bør også utformes som gavekort til salgs med spesialpris,
slik at det blir en universell ordning tilgjengelig for alle.
Kultur og idrett
Søknad til ordningen «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og
unge» (Bufdir) for 2021.

NAV
NAV har mange lovpålagte oppgaver som krever planer og tiltak som forbedrer familienes
økonomiske og sosiale situasjon. NAV har en egen medarbeider som følger opp utsatte foreldre/
familier. Barn av sosialhjelpsmottakere kan få støtte til å delta på en fritidsaktivitet.
Tiltak 12
Målgruppe
Mål

Beskrivelse

Tilrettelegge for å finne frem til og å gi tilbud om støtte og aktiviteter til flest
mulig barn og unge i lavinntektsfamilier.
Ansatte i kommunen
Ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge i lavinntektsfamilier kan
lett finne oversikt over støtteordninger til økonomisk og praktisk hjelp.
Ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge har retningslinjer for
hvilke opplysninger som kan deles og etterspørres (med samtykke) for å
kunne tilby støtteordningene til de som trenger det
Tverrfaglig samarbeid styrkes for å finne frem til og å nå barn og unge i
lavinntektsfamilier med tilbud om støtte og aktiviteter.
Kommunen utarbeider en oversikt for hvordan og når informasjon kan
utveksles mellom de forskjellige kommunale virksomhetene, og hvordan man
kan etablere kontakt med frivillige etter behov.

Ansvarlige
NAV
virksomheter
Samarbeidsparter NAV, Familiehelsetjenester, Oppvekst, Barnevernstjenester, PPT, frivillige
Økonomi
Innenfor eksisterende rammer

Tiltak 13
Målgruppe
Mål

Videreføre utlånssentralen.
Barn og unge som mangler sports- og fritidsutstyr til aktiviteter
Sikre barn og unge tilgang til utstyr for å delta i fritidsaktiviteter

Beskrivelse

Tilstrebe bedre utvalg av utstyr på utlånssentralen slik at barn og unge som
har behov for det, også kan låne utstyr til sommeraktiviteter.
Jobbe mot å bedre tilgjengeligheten.
Keops

Ansvar

Økonomi

Søknad til ordningen «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og
unge» (Bufdir) for 2021.

