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Ark.:  Lnr.: 19866/22 Arkivsaksnr.: 22/2151-1 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
UNGDOMSRÅDETS UTTALELSE I RANGERING AV SØKNADER  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Informasjon om tilskuddsordningen: 
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/  
 
SAMMENDRAG: 
Ungdomsrådet gis anledning til å uttale seg om rangeringen av søknader fra frivillige 
organisasjoner og private aktører i Gausdal til Bufdir, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, sin nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Det 
foreligger to søknader. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke Bufdir om midler fra 
nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge til ulike tiltak. Søknader som kommer 
fra frivillige organisasjoner og private aktører skal rangeres av kommunen de tilhører. Det er 
opp til kommunens ledelse å foreta rangeringen. Ungdomsrådets uttalelse skal vektlegges i 
beslutningen.  
 
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til 
mestring og samfunnsdeltakelse. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til 
fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk 
deltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på 
ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.  
 
Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å 
havne i utenforskap. Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i 
samfunnet. Risiko for utenforskap kan være: 

- Å vokse opp i familier med lavinntekt   
- Manglende sosialt nettverk   
- Manglende tilknytning til skole/arbeid    
- Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter   

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/


  
 
 

  
 
 

 

 
Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre. 
 
I Gausdal kom det inn to søknader fra frivillige organisasjoner og private aktører: 
 

Søker 
 

Prosjekt Kort beskrivelse Antall år Søknadssum 

TID kafe as TID kafe – et 
møtested i bygda 
vår 

Videreutvikling av en 
åpen og inkluderende 
møteplass 
 

2 Kr. 380.000 

Inn på 
tunet 
Innlandet 
sa 

Gårdsopplevelser 
sør sa 

Ferieopphold på 
Snurubakk IPT gård i 
Aust-Torpa for barn i 
alderen 6-16 år 

3 Kr. 636 509 

 
Ungdomsrådet har anledning til å uttale seg i rangeringen og uttalelsen bør tillegges vekt i 
kommunens rangering.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 


