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1.  Sammendrag   
 
Handlingsplanen mot barnefattigdom i Kragerø kommune er et ledd i regjeringens satsning for 
fattigdomsbekjempelse.  Som en konsekvens av dette er et av tiltakene i fattigdomsbekjempelsen å bidra 
med midler for å fremme dette arbeidet kommunalt.  
 

I handlingsplanen presenterer vi definisjoner på fattigdom som blir brukt i vestlige land bl.a. innenfor EU og 
OECD området.  Her er en vanlig brukt definisjon: ”med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt at de 
over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.”  Redd Barna har også sin definisjon. Denne er 
svært dekkende for vårt tema:  ”å være fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de 
rikeste, men å mangle det vanlige barn har.  Undersøkelser viser at en oppvekst under dårlige økonomiske 
kår fører til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel.” Videre skriver Redd Barna: ”konsekvensene av dette er 
et betydelig samfunnsproblem”. 
 
I forhold til statistisk materiale, hvor EU og OECD norm på 60 % av medianinntekten legges til grunn, viser 
siste oppdaterte tall (2009) at 11,2 % lever under fattigdomsgrensen i Kragerø kommune. Det betyr at 
nærmere 300 barn og unge i alderen 0 – 20 år bor i familier som lever under denne fattigdomsgrensa i 
Kragerø. (jmfr. tallmateriale s.13 og 14).  Dette tallet er også i overensstemmelse med det tallmaterialet vi 
har tilgang på fra de kommunale tjenestene som yter bistand til fattigdomsfamilier. 
 

Gjennom prosjektarbeidet har vi erfart at en rekke kommunale tjenesteytere, politikere, representanter for 
lag/foreninger og andre involverte, erkjenner at vi også i vår kommune har fattigdom og fattigdomsutsatte 
grupper. Responsen og tilbakemeldinga til prosjektgruppa har tydelig signalisert at 
fattigdomsproblematikken er svært bekymringsfull og at arbeidet med planen derfor gis stor støtte. 
 

Det er et paradoks og det er vanskelig å fatte at vi i verdens rikeste land har slike fattigdomsutfordringer.  
 

De fleste av oss har inntekter over fattigdomsgrensene og det er vi som setter standarden for hva som må til 
for å henge med og for å lykkes. Slik sett kan det oppleves vel så vanskelig å leve i fattigdom i et land som 
Norge sammenlignet med et land hvor f.eks. et flertall lever i fattigdom. Dette forholdet bidrar også til å gjøre 
fattigdomstema vanskelig tilgjengelig, skjult og nesten tabubelagt – både for de som står utenfor, men 
kanskje vel så mye for de som lever i fattigdommen.  
 

Med denne betraktningen som utgangspunkt må alle tiltak og tilnærmelser som skal hjelpe de 
fattigdomsutsatte gruppene behandles med forsiktighet og respekt.  
 

Denne planen tar utgangspunkt i barn og unge som lever i fattigdom. Dette omhandler barn som av 
økonomiske grunner kan bli og blir ekskludert fra aktiviteter og sosiale sammenhenger. Over tid kan 
konsekvensene være alt fra dårligere helse, til dårligere utdannelse, og til svekkede jobbmuligheter. 
Forskerne sier også at barn og unge kan bære preg av dårligere motivasjon og helse etter selv kortvarige 
opplevelser av å ikke kunne holde tritt med ”de andre”.  Derfor har det vært viktig for handlingsplanen å 
foreslå ulike typer tiltak rettet inn mot barnehage, skole og fritid/ferie som så raskt som mulig kan redusere 
farene for ekskludering og manglende mulighet til deltakelse. 
 

Handlingsplanen har for øvrig ikke kunnet unngå å ta innover seg at kampen mot barnefattigdom er en 
kamp mot fattigdom generelt.  Derfor går planen lengre ved å presentere tiltak som er mer strategiske, 
langsiktige og til og med kan utfordre hvordan tjenester blir organisert (strukturelle tiltak). 
 

Det er for øvrig ingen motsetning mellom kortsiktige og avhjelpende tiltak overfor barn og unge og de mer 
langsiktige tiltak hvor blikket rettes mot fattigdomsbekjempelse generelt.   
 

Kragerø kommune har mange planer som direkte eller indirekte berører helse, utdannelse og fritidsmål hvor 
varierte aktiviteter, inkludering og trygghet for barn og unge er målformulert.  Handlingsplanen mot 
barnefattigdom har mange av de samme målformuleringene.  Forbindelsen de ulike planene i mellom er 
derfor svært naturlig. 
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Det samme ser vi også i forhold til de tjenestene som ytes overfor barn og unge generelt og overfor utsatte 
barn og unge spesielt.  Fra barnehage, skole/sfo, helse og kultur gjøres et omfattende barne- og 
ungdomsarbeid.   Flere av disse tjenestene er også inne i prosesser hvor koordinering og samarbeid 
utfordres og videreutvikles. I planen beskriver vi en rekke oppgaver de ulike tjenestene har allerede i dag og 
som direkte eller indirekte bidrar til å avhjelpe situasjoner som skyldes vanskelig økonomi. Tjenestene har 
for øvrig ikke hatt fattigdom som perspektiv i den forstand at de ikke er samordnet rundt dette som tema.   
Derfor vil en rekke av de kommunale tjenestene utfordres på koordinering og samhandling der også 
fattigdomsperspektivet får nødvendig plass i forhold til målene i denne planen. 
 

Det er også viktig å understreke at det er en rekke ikke kommunale aktører som også yter viktige tjenester 
overfor målgruppa. Videregående skole, oppfølgingstjenesten, Vestmar opplæringsenter, delvis Delecto 
samt store og små frivillige organisasjoner beskrives i planen.  De fleste av disse har ikke spesielle tiltak for 
å håndtere barn og unge som står utenfor aktivitetene av økonomiske grunner, men de har vært med som 
svært engasjerte, positive og viktige bidragsytere til denne planen. Det kommer også fram i tiltaksdelen at 
de på ulikt vis vil ha viktige roller både som samarbeidspartnere og aktører for å nå viktige mål i planen. 
 

I kapittel 9 påpekes noen forutsetninger og utfordringer for at planen skal være realiserbar. Vi understreker 
at stigmatisering av barn, unge og deres familier må unngås.  Vi understreker også at fattigdoms-
perspektivet må inkluderes i kommunens framtidige planarbeid.   
Vi sier også noe om at handlingsplanen mot barnefattigdom er et grunnlag for å søke om statlige midler mot 
konsekvensene av barnefattigdom og for fattigdomsbekjempelse.  I denne sammenheng påpeker vi til sist 
kommunens utfordringer om vi ikke får tilstrekkelig med omsøkte midler, og sist, men ikke minst, hva når 
perioden med statlige midler er over og tiltak som er gode og har livets rett i forhold til planens mål, skal 
innlemmes i vanlig drift?  
 

 

2.   Innledning  
 
”Ungdomsskolen er snart slutt og sønnen på 16 år vil så gjerne delta på feiringen. Men gutten mangler 
dress, skoleballet koster 600 kroner og skoleturen enda mer. Pengene strekker ikke til for alenemoren 
«Mona».                                         
Slik har det også vært med bursdager, ferier og fritidsaktiviteter for familien på tre. Ofte må bursdags- og 
julegaver slås sammen til én gave. Barna har måttet stå over all organisert trening. På syv år har familien 
reist ut av Oslo på ferie én gang.” 

Dette stod som innledningen på en artikkel om fattigdom i Aftenposten 30.8. 2011.  Sitatet sier slett ikke alt 
om fattigdomsopplevelsen, men vi synes likevel det illustrerer godt hvordan en familie med barn og unge 
kan oppleve en vanskelig hverdag med dårlig økonomi i et land som vårt.   

Arbeidet med Handlingsplanen mot barnefattigdom bygger på det faktum at det også i vår kommune er barn 
og unge som lever i familier med en økonomi som gjør det vanskelig med forventet og ønskelig sosial og 
kulturell deltakelse i sitt lokalmiljø. 
    
Handlingsplan mot barnefattigdom i Kragerø er det første offentlige dokumentet som er laget i vår kommune 
hvor begrepet fattigdom er tema. 
 
Formålet med handlingsplanen er flere.  Først og fremst har målet vært å skaffe oss kunnskap over 
fattigdomsområdet og hvordan omfanget og situasjonen er i Kragerø kommune.  Dernest har oppgaven 
vært å se på mulige løsninger og finne fram til tiltak som kan redusere, forebygge og forhindre at noen barn 
og unge opplever manglende muligheter til å delta på alle samfunnets arenaer på lik linje med flertallets 
barn.  For det tredje vil handlingsplanen fungere som et grunnlagsdokument i arbeidet med å utarbeide en 
søknad om statlige midler for å kunne iverksette arbeidet med tiltakene som er forslått i planen. For det 
fjerde vil handlingsplanen være et styringsdokument for å igangsette de ulike tiltak og aktiviteter planen 
beskriver. 
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For å oppnå dette formålet med planen forutsettes det at planen får en nødvendig forankring både politisk 
og administrativt.  Vi har planlagt å begynne arbeidet med handlingsplanens tiltak i 2012. 
 
Gjennom kapitelene i handlingsplanen blir det vist hvordan dette arbeidet må sees i sammenheng med 
overordna myndigheters satsninger på feltet og med kommunens øvrige planer for arbeid med barn og 
unge. Vi vil videre forklare barnefattigdom- og fattigdomsbegrepet, hvordan det kommer til uttrykk, hvilke 
konsekvenser det kan ha, og sist, men ikke minst, hvordan situasjonen er i Kragerø. Som en følge av dette 
vil vi også si noe om tjenester og aktiviteter kommunen har som direkte eller indirekte berører de tema som 
handlingsplanen tar opp. 
Til slutt vil vi samle oss om de utfordringene vi så langt mener vi står ovenfor, for så å legge fram forslag til 
tiltak og veien videre i arbeidet med fattigdomsbekjempelsen. 
 
Mye av arbeidet med handlingsplanen mot barnefattigdom i Kragerø er nybrottsarbeid.  Dette til tross for at 
mange av de som arbeider med tjenestene våre møter fattigdomsutfordringer gjennom sitt arbeid mer eller 
mindre hver eneste dag.   
Til arbeidet med denne planen har vi av forklarlige grunner hatt kort tid i forhold til temaets utfordringer. Selv 
om vi innenfor rammene som er beskrevet nedenfor, mener vi har gjort et relativt grundig arbeid med 
planen, må ikke planen leses som noe uttømmende dokument i forhold til verken spørsmål som stilles eller 
svar vi forsøker å gi. 
Planen er begynnelse på et forhåpentligvis et mer og bedre systematisk arbeid hvor perspektivet er 
barnefattigdom og fattigdomsbekjempelse.   
Handlingsplanen påberoper seg ikke å komme med fasitsvar på utfordringer. Fattigdomstema er et 
sammensatt og komplisert felt hvor vi må trå varsomt, føle oss fram og prøve ut.  De fleste av tiltakene som 
foreslås speiler også dette gjennom driftsformer som vi kaller prosjektering, utprøving, starte opp med, gå 
videre med osv. Dette speiler igjen at fattigdomsfeltet er et tiltaksområde vi trenger mer erfaring på og må 
utvikles gjennom det.  
De to første tiltakene vi har foreslått er i så måte strategiske for å ivareta prosesser og videreutvikling av 
mest mulig målretta tiltak. 
 
 

3.   Bakgrunn for handlingsplanen. 
 
3.1. Regjeringen satsning. 
 
Prosjektet ”Handlingsplan mot barnefattigdom” er en del av regjeringens satsning for 
fattigdomsbekjempelse. I følge stortingsprop. nr. 1 (2009-2010) står følgende innunder regjeringens 
satsninger:   
”Hovudmål og politiske prioriteringar: Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2010 for Barne- og 
likestillingsdepartementet (BLD) omfattar Familie- og forbrukarpolitikk. 
BLD har følgjande hovudmål for sine politikkområde: 

1. Ein trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamilien. 

2. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom.” 

Denne politikken er videreført med bevilgninger til prosjekter for fattigdomsbekjempelse generelt og mot 
barnefattigdom spesielt for 2011 og 2012.  Det er blitt forespeilet en tilsvarende satsning også i årene 
2013 og 2014. 
 
 
3.2. Kommunens satsning; - Handlingsplan mot barnefattigdom. 
 
På initiativ fra rådmannen ble det bestemt at Kragerø kommune skulle bruke omsøkte statlige midler til 
arbeidet mot barnefattigdom til en prosjektstilling. Første oppgave på fattigdomsfeltet skulle være å lage 
en lokal handlingsplan mot barnefattigdom.  
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Kommunen hadde søkt om tilskudd i arbeidet mot barnefattigdom via fylkesmannen til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Kommunen har fått innvilget kr 250.000 i 2011 for å utarbeide en slik handlingsplan.  
 
I prosjektplanen (se vedlegg) har prosjektgruppa formulert den første kommunale satsningen slik: 

      Som ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom, vil  

Kragerø kommune lage en lokal handlingsplan mot barnefattigdom. Hovedsatsningen for    

 prosjektet gjelder aldersgruppen 0 – 18 år, men det kan også vurderes behov for tiltak for 

aldersgruppen fra 18 – 24 år. (jmf. vilkår for tildeling av midler 2011)  

I Kragerø foreligger tallmateriale fra 2010 som dokumenterer et stort antall barn i familier 

som er avhengig av økonomisk sosialhjelp. Tallene er økende i perioden 2006 til 2010. Det er 

viktig at kommunen setter inn tiltak for å stoppe og snu denne negative utviklingen. Planens 

hensikt er å redusere barnefattigdommen og dens negative konsekvenser for barn og unge.  
(utdrag fra prosjektplanen) 

 
 

4.  Arbeidet med denne planen 
 
Arbeidet med Handlingsplan mot barnefattigdom har vært organisert som et prosjekt og det er blitt 
engasjert en prosjektleder i arbeidet. 
Da midlene til prosjektet først forelå i slutten av juni, ble ikke arbeidet med planen igangsatt før midten 
av august. Som nevnt tidligere er hensikten at handlingsplanen skal danne grunnlag for å søke om 
midler i 2012 for å kunne starte arbeidet med å gjennomføre handlingsplanens tiltak.  For å få midler i 
2012 har vi måttet lage planen ferdig til 31.12.11.  Søknadsfrist til fylkesmannen på nye midler er 1. feb. 
2012. 

 
4.1. Organisering av prosjektet. 
 
Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av Anita Kjerra Williams, teamleder NAV-
Kragerø, Inger Liv Grønnerød, konsulent i flyktningetjenesten, Rune Torp Olsen barnevernsleder og 
Øistein Dahlskås prosjektleder.   
NAV-leder Beathe With er prosjektansvarlig og ledernettverket for samhandling er styringsgruppe for 
prosjektet.  Skolesjef Gro Lien er p.t. leder for ledernettverket for samhandling 
Det er også som del av prosjektplanarbeidet etablert en referansegruppe.  Denne har bestått av 
kommunalt ansatte og noen ansatte på andre arenaer som alle har det til felles at de jobber et eller 
annet nivå i forhold til aldersgruppa fra 0 – 24 år.  Referansegruppas rolle har vært som informanter og 
rådgivere inn mot prosjektleder og prosjektgruppe.  Når vi i denne planen bruker begrepet vi så er det 
prosjektgruppa vi refereres til. 
 
4.2. Prosjektaktiviteter. 
 
Prosjektleder har i perioden 9. aug.11 til 31.12. 11 hatt 80 % stilling i prosjektet. 
Prosjektgruppa har i samme periode hatt 10 gruppemøter.  I tillegg har de hatt oppgaver i periodene 
mellom møtene.  Ellers har disse i utgangspunktet vært 100 % engasjert i sine vanlige stillinger.  
Referansegruppa har deltatt på to møter.  I tillegg har de hatt samtaler med prosjektleder i forhold til 
prosjektbestillingen og/eller de har svart skriftlig på henvendelser via e-post. 
Prosjektleder har i perioden hatt 4 møter med styringsgruppa hvor prosjektleder har gjennomgått 
framdriftsstatus for prosjektet og ellers drøftet generelle og overordna problemstillinger.   
Prosjektleder har etter alle møter i prosjektgruppa rapportert via div. møtenotater til prosjektansvarlig. 
Det er også avholdt et møte med lag og foreninger (se kommentar kap. 8) i forhold til å utveksle 
erfaringer og foreslå tiltak i forholdet til prosjektets mål. 
 
Prosjektgruppa har i perioden gjennomført 2 undersøkelser.  Det ble laget et spørreskjema til lag og 
foreninger med spørsmål relatert til utfordringer omkring tema inkludering av barn og unge uavhengig av 
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økonomi. Den andre undersøkelsen er også i form av et spørreskjema, men til bruk som et samtale- og 
intervjugrunnlag med barnefamilier i forhold til fattigdomsopplevelser og dens konsekvenser for barna. 
Det understrekes at alle undersøkelser, informasjonsgjengiving og tallmateriale er anonymisert og 
behandlet i tråd med regelverket om taushet og konfidensialitet.  
Oppe i alt arbeidet med, som tidligere understreket, et spennende, men tungt og skremmende tema, 
kunne vi trenge noe inspirasjon og faglig påfyll.  Karin Gustavsen, en av våre fremste forskere på feltet 
ble inviterte til et foredrag for aktuelle ansatte i kommunen. Vi inviterte også noen sentrale politikere, 
men midt oppe i politisk nyetablering og full oppstart på budsjettarbeidet, ble det mye kollisjoner.  Men 
ordfører og varaordfører klarte å rydde plass til å være med på del av dette.  Gustavsen bidro bl.a. til å 
sette barnefattigdomsspørsmålet inn i et større perspektiv, sette Kragerøs situasjon inn i et større 
perspektiv samtidig som hun refererte til erfaringer fra fattigdomsarbeid rundt om i kommunenorge. 
 
Alt som står i denne planen er et resultat av de aktivitetene som er beskrevet innunder dette kapittelet.    
 
 

5. Handlingsplanen i tråd med annet barne- og ungdomsarbeidet på ulike nivå. 
 
Regjeringens målformulering som ”gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom” går igjen som en rød 
tråd i meldinger og planer som omhandler offentlig arbeid med barn og unge.  En plan for å redusere, 
forebygge og bekjempe opplevelser og konsekvenser av barnefattigdom må ses i sammenheng med en 
rekke tiltak som pågår på ulike nivå.  Mange planer tar et annet utgangspunkt enn fattigdom som 
forklaring på en vanskelig livssituasjon.  Svært ofte er manglende utdannelse forklaringen på f.eks. svak 
arbeidstilknytning som igjen fører til mangel på inntekt.  Derfor vil man ofte se at mange av regjeringens, 
fylkets og kommunens tiltak for å sikre barn- og unges oppvekstvilkår på sikt først og fremst handler om 
utdannelse, helse og arbeid. 

 
 

5.1. ”Talenter for framtida” 
 

”Talenter for framtida” var i utgangspunket et samarbeidsprosjekt mellom NAV Telemark, 
Telemark fylkeskommune, NHO, LO og KS.  Dette er den kortsiktige delen av prosjektet.  
I tillegg er fylkesmannen og  6 kommuner i Telemark med i dette arbeidet: Skien, Porsgrunn, Bamble,    
Siljan, Kragerø og Drangedal. Gjennom den statlige politikken skal fylkesmannen følge opp følgende: 
    

o Alle barn og unge skal ha muligheter til å delta og utvikle seg uavhengig av foreldrenes 
økonomiske og sosiale situasjon.  

o Alle skal bli sett og få utnyttet sine ressurser.  
o Alle jenter og gutter skal sikres en trygg oppvekst.  

 

Dette er de overordnede langsiktige føringene for prosjektet. 
 

Hovedmålsettingen for ”Talenter for framtida” er: 
   - 95 % av all ungdom i Grenlandsregionen har gjennomført videregående opplæring innen 2020.  
       Viktige fokusområder for prosjektet: 

• Tidlig innsats (St. meldingsmelding 16 …”ingen stod igjen og hang” (2006- 2007) 
• Forebyggende arbeid for hele målgruppen (0-25 år) 
• Flere unge i arbeid og aktivitet – færre unge på statlige ytelser 
• Koordinering av tjenestetilbudet 
• Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
• Kompetanseutvikling 

      Videre står det fra fylkesmannen: - mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere     
      instanser. En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging i kommunene er derfor tverrfaglig og 
      tverretatlig samarbeid. 
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I forhold til erfaringen i arbeidet med Handlingsplanen mot barnefattigdom, ser vi det som svært viktig at 
Kragerø nå er med i dette arbeidet.  Vi har hele veien i prosessen med planen vært bevisste på at 
fattigdomsarbeidet også må være forankret i ”Talenter for framtida”.  Dette kommer også fram gjennom 
noen av områdene i planens tiltaksdel. 
 
Handlingsplanens styringsgruppe – ledernettverket for samhandling – har i oppgave å utvikle lokale 
tiltak både innenfor og på tvers av de ulike enhetene som en del av arbeidet med ”Talenter for framtida”. 

 
5.2. Kommuneplanen 2008 - 2020 – samfunnsdel.   
       (Vedtak i Kragerø kommunestyre 06.11.08. Revidert 28.04.10) 

        
Det er kap. 3.4. i kommuneplanens samfunnsdel om barn og unge som er en sentral lokal føring for 
Handlingsplanen mot barnefattigdom.  Her står følgende: 
 

 Trygghet og trivsel i oppveksten. 

 Hovedutfordringer: 
Sikre gode oppvekstvilkår som gir grunnlag for et godt voksenliv. 

 Overordna målsettinger: 
Familier, barn og unge i Kragerø har et helhetlig og koordinert tjenestetilbud ut i fra den 
enkeltes behov. 

 Strategier: 
- Barn og unge skal være medspillere i utviklingen av lokalsamfunnet 
- Samordne tilbudene som er rettet mot barn og unge 
- Tilbudene skal bære preg av allsidighet og høy kvalitet 
- Sikre og utvikle miljøkvaliteter som ivaretar barn og unge sitt behov for livsutfoldelse 
- Ha oversikt over de faktorer som virker negativt inn på oppvekst i vårt nærmiljø.  (Levekårs-  
  undersøkelsen) 
- Ungdomsrådet dras aktiv inn i planlegging og utvikling av lokalsamfunnet ved at 
  Ungdomsrådet blir fast høringsinstans. 

 
Videre står det under kap.5.18 ”Barns oppvekstvilkår i Kragerø”: 
”Oppsummerer en dagens situasjon når det gjelder barn og unges livssituasjon i Kragerø, vil en 
peke på følgende: 
Positive momenter: 

 Kommunen har et godt utbygd barnehage tilbud 

 Et godt fritidstilbud til barn og unge gjennom frivillige organisasjoner, lag og foreninger 

 Et godt utbygd helsetilbud gjennom skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom. 

 Barn av innvandrerfamilie er godt integrert. 

 Tjenestene koordineres gjennom koordinerende team og ledernettverket. 
Utfordringer: 

 Fange opp risikofamilier/risikobarn på et tidlig tidspunkt. 

 Rusmisbruk blant unge. 

 Fattigdom blant enkelte familier 

 Entreprenørskap 

 Forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant ungdom gjennom et tett samarbeid med 
Grenlandsregionen 

 Utvikle SLT- arbeidet (Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak) 
 
Merk: vi har kun tatt med de punktene i Kommuneplanens samfunnsdel som vi oppfatter berører 
handlingsplanen mot barnefattigdom. 
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5.3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kragerø kommune. 

 
Våren 2011 ble også Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kragerø kommune vedtatt.  Vi har ingen forskning 
eller lokal kunnskap som tilsier at det er noen direkte sammenheng mellom fattigdom og rusmisbruk.  FN gir 
riktignok ut en rapport ”World drug Report ” (s. 105 Wilkenson/Pickett 2010) som hevder at det i land med 
stor sosial ulikhet også er større forekomst av rusmiddelbruk. Dette er statistikk som gjelder vestlige land. 
Levekårsundersøkelsen sier også noe om dette, og at det også i Norge kan synes å være noen 
sammenhenger, men disse er i liten grad forsket på i fra et ulikhets- eller fattigdomsperspektiv.  Til gjengjeld 
har levekårsundersøkelsene blitt utsatt for mange tolkningsforsøk.  Dette gjelder også omtaler av 
levekårsundersøkelser i forhold til Kragerø.  
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan tar utgangspunkt i statistikk i forhold til rusmiddelkonsum m.m. i Kragerø 
Kommune.  Den peker på en rekke utfordringer på området.   
Flere av tiltakene som foreslås er rettet mot rusfri arenaer og aktiviteter på fritida for ungdom. Det samme 
gjelder tiltak som handler om koordinering og samhandling av tjenester for å forebygge og bekjempe rus.   
 
Alle enheter og avdelinger i kommunen har virksomhetsplaner og andre planer som på ulike måter sier noe 
om samordning, samhandling, inkludering og oppfølging.  Det er viktig for Handlingsplanen mot 
barnefattigdom å støtte opp om og bidra i dette arbeidet på alle felt der det berører fattigdoms-
bekjempelsens målsettinger.  Vi har, som nevnt på en del områder, foreslått tiltak som gjør det.  Med 
fattigdomsperspektivet som utgangspunkt er dette for øvrig et arbeid i en begynnerfase i vår kommune. 

 
 
6. Fattigdomsforståelse og barnefattigdom. 
 

6.1. Fattigdom i et land som Norge. 
 
Da vi skulle begynne arbeidet med en fordypning på tema barnefattigdom og fattigdomsbegrepet, 
oppfattet vi fort at dette er et omfattende og ikke så helt enkelt fagfelt – ikke minst i et rikt land som 
Norge. Det handler om mer enn å være blakk og måtte forsake goder nå og da. Dette er et 
skammens område, det er fordomsfullt og det er skjult, og sist, men ikke minst – det angår et lite 
mindretall i vår befolkning.  Men det siste gjør ikke saken enklere – tvert i mot.  I tillegg er heller ikke 
feltet forsket mye på i norsk sammenheng. 
    
Etter en enestående økonomisk vekst i Norge på 60, 70 og 80 tallet. ble det først mot slutten av 90 
tallet klarere og klarere på statistikkene, eller vil si - i tolkningen av statistikkene, at ikke alle hang 
med i velstandsutviklingen.  Vi erkjente etter hvert at fattigdomsbegrepet ikke kunne behandles som 
i et utviklingsland hvor man snakker om absolutt fattigdom og hvor FN definerer en inntekt under 1 
dollar om dagen som å leve i fattigdom. 
Vi hadde siden femti tallet snakket om begrepet sosial ulikhet, men at velstandsutviklingen med 
enorm satsning på utdanning og helse skulle jevne ut forskjeller.  Og vi er et land med små 
forskjeller sammenlikna med de fleste. Men de siste 20 årene er forskjellene økt (se link SSB s. 43) 
på det viset at vi har få veldig rike, stor og relativt velstående middelklasse, mange litt over median-
inntekten og få under.  Disse ”få” i nedre del av skalaen var likevel faktisk i ferd med å bli  ”synlige” 
på statistikken.  Og hvem var de, hvordan har de det og hva med deres barn?  
Først på slutten av 90 tallet så vi en økende forskningsmessig interesse for feltet, og i 1998 
etablerte regjeringen Bondevik sin ”verdikommisjon”.  Verdikommisjonen engasjerte seg i mangt og 
mye.  Kommisjonens fokus på moral, etikk, likeverd og rettigheter bidro sterkt til å engasjere 
regjeringen. Flere ”ting i tiden” førte dermed til at arbeidet med en fattigdomsutredning kom i gang. 
Som følge av bl.a. dette, fikk vi vår første ”fattigdomsmelding” i nyere tid gjennom stortingsmelding 
nr. 6 (2002/2003).  Stoltenbergregjeringens Soria Moria I og II har formulert målsettinger og det er 
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utarbeidet rapporter med sentrale handlingsplaner for fattigdomsbekjempelse som bygger videre på 
denne stortingsmeldingen. 
 

6.2. Definisjoner og forklaringer. 
 

For å kunne forholde oss til og foreta oss noe med de ulikhetene vi fortsatt opplever i et rikt land 
som vårt, vises det til noen definisjoner. Nedenfor refereres alternative, men ikke så ulike 
definisjoner, som er vanlig å bruke innenfor både EU og OECD området; 
 

 I europeisk tradisjon oppfattes og beskrives fattigdom som relativ deprivasjon. (Begrepet relativ 
deprivasjon sikter til færre materielle goder i forhold til en valgt referansegruppe). Fattig er den som 
opplever eller oppfatter å mangle det de fleste andre har. 
Sosial deltakelse forutsetter at den enkelte rår over tilstrekkelige ressurser til å oppfylle de roller og 
forventninger som vanlig deltakelse i samfunnslivet består av. Fattig er derfor den som rår over så 
små ressurser at hans eller hennes liv blir svært avvikende fra det liv andre lever  
Den vanligste metoden er å fokusere på utilstrekkelig inntekt. Lite penger er kun én av mange 
dimensjoner ved fattigdom, men i praksis den mest sentrale. 
Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende 
velferdsbehov. (Hagen og Lødemel 2003). 

  Redd barna bruker en slik forklaring: - å være fattig barn i Norge handler ikke om å 
sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det vanlige barn har.  Undersøkelser viser at 
en oppvekst under dårlige økonomiske kår fører til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel.   

 Fafo bruker denne i en rapport: - barn og unge som av økonomiske grunner har manglende 
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre – dette være seg arenaer som barnehage, 
skole/SFO, fritid og ferie. 

 Fattigdom er et sosialt fenomen, som må studeres i lys av den levestandard som er alminnelig i 
samfunnet. (Peter Townsend 79) 

 Individer, familier og grupper i befolkningen kan betraktes som fattige når de mangler ressurser 
til å skaffe seg det kostholdet, delta i de aktiviteter og ha de livsforhold og bekvemmeligheter 
som er vanlig eller i det minste alminnelig akseptert i det samfunnet de tilhører.  Ressursene 
deres er så langt under gjennomsnittindividets eller gjennomsnittsfamilien at de blir utelukket fra 
de vanlige livsmønstre, vaner og aktiviteter. (Stjernø 1994)  Noen snakker om 
”opplevelsesfattigdom”. 

 
Forståelsen vi får ut av denne måten å definere fattigdom på, tenker vi også må gjelde i vårt prosjekt. Derfor 
tenker vi at sammenligningsgrunnlaget, eller graden av opplevd barnefattigdom i Kragerø må relateres til 
hva som er vanlige oppvekstvilkår og levesett for barn og unge i Kragerø.  I kapittel 7 beskriver vi nærmere 
hvilke grupper dette er snakk om i vår kommune. 
 
 

6.3. Målemetoder og omfang nasjonalt. 
 

Hovedindikator på fattigdom i Regjeringen Bondeviks tiltaksplan (stortingsmelding 6) er en inntekt 
lavere enn 50 prosent av medianinntekten i en sammenhengende periode på tre år. 
Medianinntekten er den midterste inntekten i befolkningen, etter at en har sortert inntektene etter 
størrelse. Det vil altså være like mange personer med inntekt over medianen som under. Med 
denne definisjonen av fattigdom, 50 % av medianinntekten, var det ca 194000 fattige i Norge 2006.  
Mange mener for øvrig denne definisjonen er for streng. Til sammenligning benytter, som tidligere nevnt EU 
60% av medianinntekten som definisjon. Med denne grensen var det ca 450.000 fattige i Norge i 2006. 
FAFO-rapporten anslår at ca. 70.000 av disse er barn under 18 år. 
Omfanget av fattigdom statistisk sett avhenger altså vesentlig av den definisjonen som legges til grunn.  
 
I neste kap. legges fram nyere tall for Kragerø som bygger på medianinntekten, samt det tallmaterialet 
handlingsplanen spesifikt skal forhold seg til.   
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6.4. Fattigdommen rammer ikke tilfeldig: 

 

Fafo’ s rapport om ”Barnefattigdom i Norge” (Nadim og Nielsen – Favo 2009) virker å være en god (og 
nesten den eneste) forskningsbasert kilde til å si noe om mange forhold vedrørende fattige i Norge.  
Rapporten påpeker bl.a. at dette er de fattigdomsutsatte gruppene: 
 
 

 Enslige forsørgere, 
 Etniske minoriteter, 
 Arbeidsledige, (og lav utdanning er den viktigste årsak til arbeidsledighet 

 

Barn av enslige forsørgere, er 3 ganger mer utsatt for barnefattigdom enn barn i familier med to.  
Hovedårsak er naturlig nok at dette er hushold med en inntekt.  Mange i denne situasjonen trenger 
bistand/sosiale ytelser i en eller annen form (utover barnetrygd og event. kontantstøtte) 
 
Barn i familier med ikke vestlig bakgrunn, etniske minoriteter, har 4 ganger høyere sjanse for å oppleve en 
fattigdomssituasjon.  Det betyr at ca. en tredjedel av innvandrerbarna fra ikke vestlige land lever under 
fattigdomsgrensa.   
 
Barn i familier hvor den ene eller begge er arbeidsledige, gir den største risikoen i forhold til å komme under 
fattigdomsgrensa.  Ca. halvparten av barna til forsørgere i denne situasjonen ble i 2006 def. som fattige. 
Det er vanlig å dele gruppa av arbeidsledige inn i to.  Det er de som er aktivt arbeidssøkende, men som ikke 
kommer inn på arbeidsmarkedet.  I denne gruppa har vi både etniske nordmenn og etniske minoriteter. 
Etniske minoriteter er for øvrig overrepresenterte.  Viktigste årsak til denne situasjonen er manglende 
utdannelse. 
Den andre gruppa arbeidsledige er de som står utenfor arbeidslivet av helsemessige grunner. 
I begge tilfeller kommer mange under fattigdomsgrensa fordi de sosiale ytelsene ofte er eneste 
inntektskilde. 
Etniske minoriteter, som de inntil de to første årene lever på introduksjonslønn, defineres ikke som 
arbeidsledige, selv om introduksjonslønna ikke er større enn at de kommer under fattigdomsgrensa. 
(Introduksjonslønna er p.t. 2 G) 
 
Det hevdes av noen, og vi har hørt det opp til mange ganger i prosjektperioden, at barn kan oppleve 
økonomisk fattigdom selv om foreldrene ikke lever under fattigdomsgrensen.  Kanskje de til og med har 
inntekt godt over.  I denne påstanden hevdes det dermed at forsørgere prioriterer feil og surrer med 
økonomien.   Vi er også overbevist om at dette dessverre skjer og at det i de verste tilfellene kan ramme 
barn i disse familiene ganske likt det som er situasjonen for de som lever under fattigdomsgrensa.  En 
rapport fra Nova i 2006 oppsummerer for øvrig at dette forholdet likevel er veldig ulikt en 
fattigdomssituasjon, men kan mer betraktes som barnevernstilfelle.  I rapporten hevdes det at det i de fleste 
fattige familier brukes mange strategier og det brukes mye tid og krefter for at barna deres skal få 
oppvekstsituasjonen så normal som mulig.  Vår egen undersøkelse (se s.14 og 15 ) viser også et bilde i 
samme retning. 
 
Vi har derfor ikke tatt høyde for å behandle spørsmålet om forsørgere som gjør dårlige økonomiske 
prioriteringer overfor sine barn når vi har vurdert og prioritert tiltak i handlingsplanen.  
 
 

6.5. Noen eksempler på hvordan barn og unge i en fattigdomssituasjon kan komme til 
uttrykk: 

 

 De sier nei til div. invitasjoner, gjerne ved å si at hun/han ikke har lyst, eller finner på  
unnskyldninger eller unnskyldende forklaringer, 

 Samme adferd som over ift. deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 

 Når man har sagt nei ofte nok, så slutter man å bli invitert, 
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 Tør ikke invitere noe hjem – flaut å vise hvordan man bor eller hva man ikke har. 

 Skulker ”gymmen” fordi man ikke har utstyr eller at gymutstyret er uakseptabelt. 

 Klær og utstyr på grensa ift. det sosialt akseptable. 

 Dårlige spisevaner (ikke variert kost, mangler gjerne niste) 

 Er ”aldri” i posisjon til å ta opp problemet. (Er ikke blant de som åpent kan si de ikke har råd) 
 
 

6.6. Noen konsekvenser: 
 

 Ekskludering (fritidsaktiviteter) 

 Ekskluderer seg selv – isolasjon. Sosialt nettverk svekkes eller forsvinner. 

 Drop out (begynner i det små m/udokumentert fravær). 

 Kommer sjelden eller aldri på ferie. 

 Bruker tid/krefter på å håndtere noe som ingen må få vite. 

 Annerledeshet = utsatt for mobbing.  (T. Ridge 2002 ref. eng.studie)  

 Bekymret for fremtiden. 

 Helsekonsekvenser;  
 skade- og ulykkesforekomsten er høyere, 
 lavere fødselsvekt,  
 mer astma, allergi og eksem, 
 mer hodepine, magesmerter, ryggsmerter, (økt risiko på 40 prosent) 
 dårligere tannhelse, 
 psykiske helse (ikke somatisk helse), depresjon og selvmord i voksen alder, 
 mer hjertesykdom, kreft, lungesykdommer i voksen alder, 
 noe over gjennomsnittelig bruk av rusmidler, 

 

 I Oslos fattigste bydeler er levealderen for menn 10 år lavere enn på vestkanten! 

 den vonde sirkel; - fattigdom fører til lidelser og lidelser opprettholder fattigdommen…… 
dvs. en dårligere psykisk og fysisk helsesituajon. 

 
(Kilder for punktene er hentet fra Karin Gustavsen(hennes og andres forskning - se ref.) og erfaringer etter 
undersøkelser i målgruppa og i samtale med referansegruppemedlemmer) 
 
   
 

7.   Hva er situasjonen i Kragerø? 
 
Som innledningsvis nevnt er det et faktum at også Kragerø har fattigdoms- og barnefattigdomsutfordringer.  
Medienes utdrag av statistikkene til Statistisk sentralbyrå – det som da kalles levekårsundersøkelser – har 
gjennom flere år også påpekt negative trekk ved levekårssituasjonen i Kragerø.  Karin Gustavsen viser til 
tallmateriale i sitt foredrag som understreker levekårsutfordringer på flere områder.  Hun sier at Kragerø, i 
forhold til levekår generelt, er blant de aller vanskeligst stilte kommunene i landet.  På en skala fra 0 til 10, 
hvor 10 er verst, mener hun å ha dekning for å si at vi ligger mellom 8 og 9!  Da blinker noe varsellys, tenker 
vi, og hva sier fattigdomstallene i forhold til dette. 
 
Vi har tidligere i planen sagt at det ikke er noen åpenbare funn som peker på umiddelbar sammenheng 
mellom det man oppfatter som typisk negative forhold i en levekårsundersøkelse og omfanget av fattigdom. 
Slike negative forhold kan være grader av psykiske og fysiske helseproblemer, kriminalitet og rusmisbruk.  
Men vi har teorier og det finnes grunner til å tro at det finnes noen sammenhenger som man må ta med i 
arbeidet videre så lenge vi har med barn og unges oppvekstsituasjon å gjøre. 
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      7.1. Fattigdommens omfang i Kragerø. 
 
1. I følge tall fra SSB var medianinntekten i Kragerø i 2007; kr 318.000 for alle og kr 278.000 for enslige. Vi 

finner ikke nyere tall knyttet til medianinntekten, men med en årlig lønns- og prisvekst de siste årene på 
gjennomsnittelig ca. 3%,  betyr tallene for 2011 ca. kr 355.000 for alle og ca kr 310.000 for enslige. 

2. Videre betyr det en fattigdomsgrense i Kragerø i 2011 på ca. kr  215.000 for alle og noe under              
kr 190.000 for enslige. Da har vi brukt EU og OECDs beregningsmål på 60% av medianinntekten. 

3. I forhold til denne definisjonen var det en økning i antall fattige i Kragerø i årene 2000 til 2006 fra 7,7% 
til nær 10%.  Det siste året det finnes bearbeidede tall fra er 2009 hvor 11,2 % av befolkningen i 
Kragerø lå under 60 % av medianinntekten.  Dette betyr at nærmere 300 barn og unge i alderen 0-20 år 
er fattigdomsutsatt i Kragerø. 

4. Uavhengig av beregnings- og kriteriegrunnlag speiles den negative økningen på landsbasis også i 
Kragerø, men Kragerø ser ut til å ligge ca. 1,5 - 2% over landsgjennomsnittet på andel av befolkningen 
som ligger under fattigdomsgrensa på de ulike måletidspunktene. 

 
Når regjeringen både for 2011 og 2012 har publisert sin utlysning av fattigdomsmidler overfor kommunene, 
så defineres målgruppa litt annerledes enn målt i forhold til medianinntektsbegrepet.  Det kan synes som de 
ønsker mer målretting i forhold til hvem de fattige er, samt noen prioriteringer.  Generelt i publikasjonen står 
det ”familier med barn og unge som mottar sosiale tjenester”. Det listes opp noen prioriterte grupper og 
noen prioriterte områder. Disse gruppene er i Kragerø kommune pr. 31.11. 2011:  
 

o barn som bor i familier som mottar økonomisk sosialhjelp, 
o sosialhjelpsmottakere som er i alderen 18-26 år, 
o barn som bor i familier hvor en av foreldrene er deltakere i KVP (kvalifiseringsprogrammet), 
o flyktningfamilier som har barn og unge og som mottar økonomisk sosialhjelp,   
o 15 flyktningfamilier med barn og unge på introduksjonslønn,  
o enslige mindreårige barn/unge.  

(Med fare for identifisering opplyser vi ikke her om antall barn innunder hver gruppe) 
 
Totalt omfatter disse gruppene 176 barn  (Kilde: NAV-Kragerø og flykingetjenesten.) 
 
Innenfor ramma av familier som mottar sosiale tjenester, opplyser barneverntjenesten at de pr 31.11. 2011 
har 117 barn i ulike former for hjelpetiltak.  Omtrent 30% av disse mottar også økonomisk bistand fra 
barnevernet. Ikke alle, men, så vidt vi klarer å identifisere kommer ca. 20 av disse barna i tillegg til antallet 
på 176 barn. 
 
Med utgangspunkt i medianinntekten (se punkt 3 ovenfor) kan det være vel 100 barn og unge som ikke 
kommer med i den lokale identifikasjonen i prikkpunktene over.  Disse ca. 100 barn og unge, i denne 
sammenheng, grunner seg i at det også finnes uføre, trygdede og andre som er forsørgere av barn og unge 
som ikke kommer innunder definisjonen ”mottakere av sosiale tjenester”, men som i forhold til 
medianinntekten også ligger under fattigdomsgrensa.  Handlingsplanen vil for øvrig utfordre NAV (statlig 
del) på å gi oss bedre oversikt over hvem også disse familiene med barn og unge er.  
 
Likevel har vi framskaffet en total oversikt som bekrefter sammenhengen mellom egne funn og det generelle 
statistikkgrunnlaget som bygger på bruk av medianinntekten som vist ovenfor. 
 
 

7.2.  Livet bak tallene – en undersøkelse i Kragerø kommune. 
 

Bak alle definisjoner, tall og statistikker er det hverdagen for barn og unge og deres familier som skal ha 
handlingsplanens fokus.  Gjennom medlemmene i prosjektgruppa og referansegruppa får vi noen bilder av 
hva fattigdomsfamiliene sliter med, hvor skoen trykker og hva de får til og hva de ikke får til.  Men de ulike 
instanser møter barna i forhold til sin funksjon og sine oppgaver. Kan vi få et enda bedre bilde ved å titte litt 
inn bak noen dører? Altså; - hva sier målgruppa selv?  Prosjektgruppa har derfor gjort en liten undersøkelse 
 i et forsøk på å få mer kunnskap som grunnlag for tiltaksarbeidet videre. 
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Undersøkelsesgrunnlaget og gjennomføringen. 
 

Undersøkelsen ble gjennomført med et spørreskjema som utgangspunkt for en samtale eller et intervju.  Vi 
planla å utføre undersøkelsen blant et representativt utvalg av målgruppa fordelt på 11 familier med totalt 29 
barn og unge. 
Familiene utgjør et utvalg av barnefamilier som i en eller annen form er mottakere av økonomiske ytelser. 
Alle undersøkelsene/besvarelsene er gjort gjennom respektive saksbehandlere for målgruppa og svarene 
som er gitt er notert ned som en følge av det vi har kalt et samtaleintervju.  Spørreskjema har for 
saksbehandlerne fungert som en rettesnor og veiledning under disse samtalene. (se vedlegg 2) 
Saksbehandlerne fikk også tilgang på noe skriftlig og muntlig veiledning av prosjektgruppemedlemmene.  
 

Det oppstod utfordringer ved å få gjennomført intervjusamtalene med alle vi hadde valgt ut i målgruppa. Vi 
klarte til sist å gjennomføre samtaleintervjuene, med 9 av de 11 forespurte familiene.  De spurte familiene 
omfattet i alt 24 barn i alderen 2 til 16 år. 
 

Innholdet i undersøkelsen er basert på de kunnskaper og erfaringer prosjektgruppemedlemmene har fra 
arbeidet med de fattigdomsdefinerte familier.  Ingen av oss har for øvrig bakgrunn eller erfaring med 
profesjonell levekårsforskning.  Dette forhold, samt en streng tidsramme for prosjektet, begrenser 
undersøkelsen i forhold til kvantitet.  Vi vil likevel understreke at en så ”tett på” undersøkelse som dette gjør 
at vi metodisk mener undersøkelsen er kvalitativ og gir oss spesifikk økt innsikt på noen sentrale områder vi 
har forstått fattigdommen har konsekvenser for.  Omfanget - hvor antakelig kun ca. 10 % av de definerte 
fattige barnefamiliene i Kragerø er undersøkt, vil naturlig nok og unnsett ikke gjøre undersøkelsen dekkende 
for fattigdomssituasjonen i Kragerø. Vi mener likevel at resultatene av den gir et noe mer utfyllende og 
supplerende bilde til det vi allerede vet. 
 
Vurdering av funn i undersøkelsen. 
 

Vurderingene bygger på en oppsummering og konklusjon i forhold til de svarene og beskrivelsene som er 
gjort og gitt på vært tema vi har spurt om. (se vedlegg) 
 
Familienes økonomiske situasjon oppleves som en generelt vanskelig og krevende livssituasjon for de 
spurte. For de fleste har situasjonen vart over flere år slik at det også uttrykkes en følelsesmessig slitasje. Vi 
har for øvrig ikke spurt direkte om helsetilstand knyttet til dette i denne undersøkelsen. 
    
Alle de spurtes boligsituasjon er som leietakere. 8 av 9 er leietakere i bolig som virker å ha en 
uforholdsmessig høy leiepris, har dårlig bostandard eller begge deler. 
Situasjonen beskrives verst pga. barna. De opplever å måtte forsake aktiviteter og ferier, samt redusere noe 
på det å holde bursdager og det å gå i bursdager.  Familiene trenger offentlig støtte eller hjelp fra familien 
for å få råd til bursdagsgaver og å opprettholde en viss standard med klær, mat og presanger f.eks. i 
forbindelse med julehøytiden.   
 
Ingen av barna i undersøkelsen har egen PC, men det er som regel tilgang på en PC i familien.  Det er 
forøvrig mangelfullt med internett- og skrivertilgang. Derimot har de eldste barna (fra 10 – 16 år) egne 
mobiltelefoner. 
 
På grunn av offentlig støtte og hjelp fra nær familie – samt bevissthet om bl.a. å handle rimelige klær, virker 
det som om de klarer å holde barna i barnehage og på skole med klær, vanlig utstyr og daglig niste. 
 
Klær og variert kosthold virker som veldig prioriterte områder å få til på en god måte. De fleste familiene 
svarer at de så godt som hver dag får til et varmmåltid (mer enn suppe) og brukbar variasjon med bl.a. frukt 
og grønt. 
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Av hjelpetiltak etterspørres først og fremst rimeligere fritidsaktiviteter, herunder det med tilgang på utstyr. 
Lavere kostnader til barnehage og SFO, samt hjelp til å håndtere gammel eller stadig opparbeidende gjeld, 
er forhold som oftest blir nevnt som de største utfordringene på økonomisiden i forhold til den situasjonen 
disse familiene er i. 
 
Når det gjelder endelig løsning på fattigdomssituasjonen for disse familiene, er gjennomgangsmelodien 
svært høylydt og entydig ARBEID.  Å komme i en eller annen fast arbeidstilknytning med forutsigbar inntekt 
er for mange selve drømmen om en bedre framtid for seg og barna. 

 
 

8.  Hva gjøres i forhold til fattigdomsrelaterte problemer i Kragerø i dag? 
 
Det gis i dag en rekke ytelser og det gjøres et stort arbeid i forhold til familier m/barn og unge som også er i 
en vanskelig økonomisk situasjon og som vi definerer som fattige. Det vil bli for omfattende i denne 
sammenheng og ta for oss alt, men vi nevner de viktigste aktivitetene og temaene som berører 
handlingsplanens problemstillinger.   
Fra noen enheter uttrykkes også utfordringer de kan stå ovenfor hvor de mangler tilstrekkelig med rutiner og 
tiltak for å kunne imøtekomme brukergruppas behov.  Disse utfordringene er tatt med som innspill til det 
videre arbeidet eller direkte som tiltak der de hører hjemme i tiltaksoversikten til slutt.  
De tjenestene som først møter utfordringene som viktig del av sin virksomhet, antakelig hver eneste dag, er 
NAV, flyktningtjenesten og enhet for helse og rehabilitering. 
 
     
   8.1.  NAV 

NAV møter daglig de familiene som trenger økonomisk bistand i en eller annen form for å klare å håndtere 
situasjonen med boutgifter, barnehage, skolefritidsordning eller forefallende kostnader. Dette kan feks være 
ytelser som må supplere en familieøkonomi utover at familiens forsørger(e) mottar trygd eller enslige 
forsørgere i lønnet arbeid, men som ikke har nok innkomme for å klare alle utgifter.                                     
Hjelp rettet mot barn blir prioritert. Det være seg penger til deltakelse i aktiviteter eller f.eks. ferieopphold. En 
annen viktig tjeneste kommunen skal dekke, og som også NAV har ansvar for er gjeldsrådgiving. Som vi har 
sett tidligere er ofte gjeld og stadig opparbeidelse av gjeld svært tyngende for flere av familiene.  

Kragerø kommune har fått midler til å ansette en ungdomsLOS med varighet ut 2013. LOSen ligger 
organisatorisk under NAV-kontoret. Dennes oppgave er å gi tett og målrettet oppfølging til ungdom mellom 
16 og 24 år og som av ulike grunner har falt ut eller står i fare for å avbryte ungdomsskole/videregående 
skole og som heller ikke kommer i arbeid eller alternativ utdanning. Målgruppa er her ikke nødvendigvis 
ungdom i målgruppa vår, men den høye ekskluderingsrisikoen som vi har sett kan følge av en 
fattigdomssituasjon som setter disse barna også i en risikogruppe i forhold til "drop out" problematikk. I 
tillegg, og som vi seinere skal beskrive, er frafall i skolen og dermed mangel på utdannelse den sikreste 
rekrutteringsvei inn i fattigdom. Funksjonen som ungdomslos er derfor nevnt som viktig samarbeidspartner i 
våre tiltak når aktuelle aldergrupper trenger bistand. 

Som et statlig tiltak er Grep engasjert av NAV i Kragerø i arbeidet med ungdom gjennom et 
Metodeutviklingsprosjekt. Målgruppa har også her falt utenfor utdanningssystemet, men de står også 
utenfor arbeidslivet og skal i første omgang styres og veiledes inn mot et kvalifiseringsløp med mulighet for 
tilbakeføring til skolen eller til arbeid. NAV sammen med Grep samarbeider i dette prosjektet med 
videregående skole, oppfølgingstjenesten (OT), Delecto, næringslivet, behandlingsapparatet, SLT, m.fl.  

 
   8.2. Flyktningtjenesten  
 

Flyktningtjenesten yter tjenester til mer enn 1/3 av barn og unge som bor i familier som mottar økonomisk 
bistand. Dette går ut på alt fra å skaffe den første boligen og nødvendig utstyr til etablering, boveiledning og 
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praktisk bistand, til veiledning om økonomi. De fleste voksne flyktninger har en rett og plikt til å delta i et 
introduksjonsprogram når de blir bosatt i en kommune. Dette programmet kan vare i inntil to år og gir rett til 
introduksjonsstønad. Innholdet i programmet skal, i tillegg til norskopplæring, også inneholde blant annet 
generell faglig opplæring og veiledning om hvordan man skal orientere seg i det norske samfunn innbefattet 
det med økonomi. Når foreldrene ikke bare har en rett, men også en plikt til deltakelse i 
introduksjonsprogrammet, må nødvendigvis barna ha tilsyn, og flyktningtjenesten oppfordrer på det 
sterkeste at barna skal være i barnehage og SFO. Dette er et viktig perspektiv i forhold til språklig-, sosial- 
og kulturell integrering.  
Flyktningtjenesten har også fokus på familiene, og spesielt barnas mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter 
sammen med andre. Derfor er flyktningtjenesten behjelpelig med å ta kontakt med aktuelle lag/foreninger, 
og å legge til rette for at barna skal få mulighet til å delta på lik linje med andre barn.  
Flyktningtjenesten følger opp/bistår den enkelte familie ved behov i fem år. 
 
   8.3.  Enhet for helse og rehabilitering  
 

Enhet for helse og rehabilitering har mange og sammensatte oppgaver som skal kvalitetssikre en god 
livssituasjon for alle barn og unge som trenger bistand og/eller er utsatt for risiko. Enheten gjør allerede i 
dag et stort koordinering- og samhandlingsarbeid av sine tjenester overfor brukerne.  
Fattigdomsperspektivet utfordrer for øvrig tjenestene ytterligere i forhold til dette. 
 

Innunder enheten for helse og rehabilitering melder helsestasjonen, en avdeling som faktisk møter disse 
familiene og barna aller først, at de nå og da observerer bosituasjoner de kan stille spørsmålstegn ved eller 
som er uakseptable.  Det er for øvrig ikke innarbeidede rutiner med dette som tema når helsestasjonen er 
på hjembesøk, men de melder fra videre i systemet når forholdene bekymrer.  Som regel oppfatter de dårlig 
økonomi som årsak til en dårlig bosituasjon.  I tillegg har vi i løpet av prosjektperioden blitt gjort særs 

oppmerksomme på helsekonsekvensen av fattigdom også blant barn og unge. (se punkter s.13) 
 

Folkehelsekoordinator, en tjeneste innunder enheten, er svært opptatt av at alle skal ha mulighet til aktiv 
fritid og god fysisk helse i arbeidet med å forebygge barn og unges helse. Det betyr for folkehelse-
koordinator først og fremst lavterskeltilbud.  I forhold til handlingsplanens målgruppe er det gratis eller nær 
gratis tilbud på fritidsaktiviteter som er en forutsetning for å få til dette.  Dette, og folkehelsekoordinatorens 
rolle må og vil derfor også gjenspeiles gjennom noen av tiltakene i denne planen. 
 

Avdeling for barnevern har veiledning som en viktig del av sitt arbeid ovenfor familiene til en betydelig del av 
de barn og unge de yter hjelp til.   Det er vanlig erfaring for barnevernet at de får saker hvor familier også 
har lav inntekt og/eller mangel på økonomisk styring som utfordring i tillegg til omsorgsvansker.  Selv om 
forskning viser at det ikke er en sammenheng mellom omsorgsevne og økonomi, kan det likevel i enkelte 
tilfeller være nødvendig for barnevernet å dekke kostnader til barnehage, SFO og/eller fritidsaktiviteter 
samtidig som at det i mange av familiene også trengs økonomisk veiledning.  Det er en kjent sak for 
kommunen at disse ytelsene utfordrer barnevernsbudsjettet betydelig i tillegg til det generelle bilde ved at 
antall meldinger øker. 
 
 
   8.4. Enhet for kultur  

Enhet for kultur er involvert på flere områder i planens arbeid.  En av kulturkontorets arenaer er fritids- og 
ferieaktiviteter for barn og unge, de samme arenaene som de fattigdomsstilte barna står i størst fare for å bli 
ekskludert i fra.  Enhet for kultur har heller ikke jobbet direkte med tiltak rettet mot barn og unge i fattige 
familier.  Men innenfor rammene av relativt små budsjetter har de gjennom flere år organisert svært gode 
lavterskeltilbud med varierte aktiviteter for ulike aldersgrupper i elevenes skoleferier.  På fritidsområdet 
ellers blir det, igjen med svært begrensa midler, behandlet og bevilget midler til lag og foreninger.  Dette 
gjelder både til organisasjonsdrift og anleggsdrift.  Kulturkontoret er ellers svært interessert i å få til flere 
tiltak sammen med lag og foreninger for å sikre tiltak som når fram til alle barn og unge uavhengig av 
livssituasjon og økonomi. Dog er ressursene, både økonomisk og personellmessig, slik at dette ikke alltid er 
så lett å få til. 



 18 

En av aktivitetene til kulturkontoret, og som i utgangspunktet bør være et optimalt lavterskeltilbud, er 
ungdomsklubbene.  Her svinger for øvrig aktivitet og deltakelse veldig.  Nå og da trues disse i 
budsjettdebatten med nedleggelser.  Vi tror ungdomsklubbidealene bør drøftes bredt og grundig som tema 
utenom budsjettdebatter.  Men her må ungdommen selv utfordres og være med og bidra.  
Ungdomsklubbene bør ha et potensial som kan ivareta mange behov i forhold til at tilbudet er ment å være 
gratis, sosialt inkluderende og det har et innhold med varierte aktiviteter.   

Enhet for kultur er, sammen med folkehelsekoordinator og flere, en drivkraft for å få utviklet og vitalisert 
Studsdalsområdet som en aktivitetsarena for barn og unge.  Her jobbes det med gode planer på siden av 
denne planen. Her pågår bl.a. et samarbeid med frivillige organisasjoner som KIF-Allianseidrettslag, 
Kragerø speidergruppe og Kragerø sykleklubb.  Kultursjefen vil søke om nærmiljøtiltak til flere av 
aktivitetene.  Handlingsplanen mot barnefattigdom har utstyrsdeponi som prioritert tiltak.  Det vil være 
naturlig å tenke dette også i forbindelse med disse satsningene i Studsdalen. 

Kulturskolen er en viktig del av kommunens tilbud og innunder kulturkontorets ansvar og drift.  I 
opplæringsloven § 13-6 står det: - Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit 
musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.  
 

Dessverre kan ikke de mange og gode aktivitetene kulturskolen tilbyr beskrives som lavterskeltilbud. Til det 
er kostnadene for store.  En rapport fra Telemarkforskning i 2009 – ”kulturskole for alle” -  bekrefter dette.  
Men samtidig understreker rapporten at mange barn og unge kunne tenke seg å gå på kulturskole hvis det 
var rimeligere.  Dessuten vil vi mene at intensjonen med § 13-6 er at tilbudet skal gjelde reelt alle barn og 
unge. 

Enhet for kultur kjenner også til at noen kommuner tilbyr kulturkort.  Her er flere former, men 
hovedprinsippet er at en aldersgruppe f. eks. 12 til 20 år får kort via en tjeneste i kommunen som reduserer 
kostnadene på div. fritidsaktiviteter, arrangementer og eksempelvis transport.  Erfaringene fra noen 
kommuner (også en fylkeskommune) er at aktivitetsnivået øker slik at det også kompenserer for 
merkostnaden det vil være å innføre slike kort.   

Prosjektgruppa har også drøftet dette med stasjonært og/eller mobilt utstyrdeponi med enhet for kultur. Her 
har flere instanser vært inne, også SLT- koordinator.  Hun har tatt initiativ overfor Gautefall alpinsenter og 
allerede fått til en avtale på skiutstyr.   

Tilgang på utstyr er et klart prioritert område i forhold til denne planen og vi har som mål å få dette arbeidet 
godt på plass i løpet av 2012.  Men enhet for kultur må være med på prosjekteringen av dette videre. 

 
 
   8.5. Enhet for barnehage  
 

Enhet for barnehage har ordning med graderte satser og søskenmoderasjon. Dette følger av § 3 om 
moderasjonsordninger i ”Forskrift om foreldrebetaling i barnehager”.  Det er opp til kommunen å gi lokale 
retningslinjer om hvordan moderasjonen skal forvaltes.  Hos oss er det barnehagesjefen på bakgrunn av 
søknad og dokumentasjon som vurderer og innvilger søknadene.  Det er forøvrig tilfeldig om kriteriene for 
innvilgelse følger definisjonen på hvilke barnefamilier som er i vår målgruppe. Ofte er nok dette 
sammenfallende, men vår målgruppe er også ofte slik stilt at de har rett til ”friplass” eller at de allerede er 
mottakere av sosiale ytelser og at også barnehageplassen blir betalt av NAV som del av denne ytelsen.  I 
enkelte tilfeller er det også forhold rundt en familie og barnet som er slik at det er barnevernet som dekker 
kostnaden slik som nevnt innunder avsnittet med Enhet for Helse og rehabilitering. 
Barnehagesjefen uttrykker ellers at behandlingen av noen søknader kan være utfordrende i forhold til å 
vurdere et barns behov kontra en families økonomiske evne og/eller vilje til å prioritere ”riktig”. 
 
Barnehagene har hatt mange av temaene som bl.a. ”Talenter for framtida” også har fokus på, på dagsorden 
lenge.  Enhet for barnehage holder også på med å utarbeide en tiltaksplan innunder overskrifta ”Talenter for 
framtida”, noe for øvrig alle aktuelle enheter skal lage.  I forhold til tema har barnehagene hatt fokus på 
språkutvikling, sosial kompetanse og inkludering, samt det viktige samarbeidet med overgangen barnehage 
- skole. Et av tiltakene er spissa mot minoritetsspråkliges språkutvikling.  Veiledning av foreldrenes rolle som 
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morsmålsbærer er også vektlagt i dette arbeidet.  Enhet for barnehage’s tiltaksplan knyttet til  ”Talenter for 
framtida” understreker også oppveksteamets rolle som et verktøy for samhandling og koordinering av ulike 
tjenester inn mot barnet. 
 
 
   8.6. Enhet for skole 
 

Grunnskolen er stedet alle barn og unge fra 6 til 16 år har rett og plikt til å være uten kostnader knytta til 
opplæringssituasjon.  Opplæringslovens § 2-15 (gratiskoleprinsippet) pålegger skolen å organisere og 
gjennomføre alle aktiviteter knyttet til opplæringen i eller utenfor skolen uten kostnader for eleven. Skolesjef 
og rektor må påse at skolen følger dette prinsippet uavhengig av budsjettsituasjonen.   
Likevel kan grunnskolen være en utfordrene arena hvor det fra både lærere, elever og foresatte oppstår 
behov eller ønsker som ikke kan innfris innenfor budsjettrammene.  Med mindre man ikke får tilført mer 
penger, det kan omprioriteres eller skolen har fått anonyme gaver til undervisningsformål, må aktivitetene 
tilpasses og prioriteres, men slik at målene i læreplanen nås best mulig. Vi har for øvrig tidligere vist til noen 
rapporter, samt vår egen undersøkelse at fattigdomselevene faktisk ikke har det de trenger av for eksempel 
nødvendig gymutstyr. Dette er et forhold skolene må skaffe seg rutiner for å avdekke, og det må foreligge 
”ikkestigmatiserende” tiltak for å løse problemet.  Denne ekskluderingsproblematikken kan fort oppstå på 
andre områder i skolen også.  Særlig kjenner vi til det når skolene har aktivitetsdager.  I slike situasjoner 
mener vi å vite at skolene er svært påpasselige og årvåkne med at alle på et eller annet vis får tilgang på 
utstyr.  
Ellers kan vi bekymre oss for situasjonen med mangelfullt PC utstyr og nettilgang i de undersøkte familiene.  
Det forventes i dag at mer og mer av skolearbeidet skal kunne gjøres på en PC, og besvarelser skal kunne 
skrives ut.  I tillegg får de oppgavene, og etter hvert også vurderingene, via skolenes tilrettelagte 
programvare på nettet.  De fleste av de undersøkte familiene ville ”falle gjennom” her.  Ting tyder derfor på 
at denne problemstillingen fortsatt må tas på alvor i forhold til noen fattigdomsutsatte barn. 

Arbeidet for å løse disse praktiske utstyrsproblemene tror vi er mulig å få til bare vi er tilstrekkelig klar over 
dem og dens konsekvenser.   
 

Vi har tatt med i tiltaksplanen skolenes viktige arbeid med holdninger – et arbeid som ganske sikkert pågår  
på en rekke områder i skolen hver dag, men som man vanskelig for jobbet nok med for bl.a. å oppnå 
målsettingene i opplæringslovens § 9a-3.  Denne skal sørge for at det psykososiale miljøet på skolen er 
godt.  I akkurat denne planens sammenheng ønsker vi sterkt å påpeke hvor viktig det er med kunnskap og 
holdninger som berører velferdssamfunnets risiko for ekskludering av barn fordi det ikke er lett eller mulig for 
alle å ”henge med”.  Vi tror dette spesielt kan gjelde i forhold til kjøpepress, mote- og utstyrskrav barn- og 
unge utsettes for.  Arbeidet i skolen kan gjøre en forskjell her.  Det finnes sågar kompetansemål i 
læreplanen som tar opp dette på en slik måte at elevene kan få verktøy til å håndtere utidig kjøpepress og 
motejag.  Vi ønsker ikke å målbære tidligere tiders moralisme og fy, fy.  Vi oppfatter heller at tema må 
fagliggjøres.  Spørsmål og utfordringer omkring forbruk, økonomi, natur og miljø, rettferdig fordeling osv. gir 
innsikt på kunnskapsområder som omhandler både elevenes eget liv, men like mye handler det om sosial 
tilhørighet, trygghet og ivaretakelse av både rik og fattig – for å si det slik.   
 
 
         8.6.1. Skolefritidsordingen 

   
Om skolefritidsordningen (SFO) står følgende i  opplæringsloven §13-7:  

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 
særskilte behov på 1.-7. årstrinn.  

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. 

Pr. i dag har SFO en moderasjonsordning hvor søsken får 35 % reduksjon. SFO har ellers ikke rutiner for 
ordning med graderte satser slik som f.eks. barnehage har.   
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8.7. Videregående skole  
 

Videregående skole er i dag underlagt de samme lovregler som grunnskolen. Men loven om at den 
videregående skolen skal være gratis mangler foreløpig en form for finansiering slik skoleeier i grunnskolen 
får pålegg om gjennom §2-15.    
Blant annet står det i opplæringslovens §3-1 siste ledd:    
Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å 
halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast 
å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. 
Også kommer det videre: - Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde 
seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi 
nærmare forskrifter 
 
I elevhåndboka for Kragerø videregående skole for skoleåret 2011/12 står det bl.a. på s. 6 at 
gratisskoletilbudet ikke er fullfinansiert enda og at skolen fortsatt må pålegge elevene en del kostnader til 
undervisningsmateriell.  Det er tydeligvis her rom for en annen tolkning av loven enn for grunnskolen(!). 
 
Rektor på videregående skole kan for øvrig bekrefte at det jobbes aktivt både på fylkes- og skolenivå for å få 
ned elevenes kostnader i forhold til aktiviteter i og utenfor undervisningen.  Hvis skolen får kunnskap om 
elever som ikke klarer å betale for det en aktivitet koster, så blir ingen nektet å være med. ”Skolen får alltid 
til minnelige ordninger for de vanskeligstilte”, sier en av avdelingslederne. 
 

Det er likevel grunn til å påpeke at det ikke bør være noen tvil om lovens intensjon; - også det videregående 

skoletilbudet skal være gratis. Med Stortingsmelding nr. 16 (2006/2007) ”…ingen stod igjen” ble det 13 årige 

skoleløpet beskrevet. Innledningskapittelet i meldingen heter ”Et kunnskapssamfunn for alle og behov for å 

jevne ut sosiale forskjeller med følgende overordna målsetting: - Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å 

redusere forskjellene i samfunnet. Målet er å minske klasseskillene, redusere den økonomiske 

skjevfordelingen og bekjempe fattigdom og andre former for marginalisering. Samfunnet skal utvikles slik at 

makt, goder og plikter blir mest mulig rettferdig fordelt. 

Derfor må skolen få nødvendige rammer slik at regjeringen sørger for at dens egne mål kan nås. 

Kragerø videregående skole jobber svært godt, kanskje blant de beste i landet i forhold til frafalls-

problematikken.  I arbeidet for å forebygge og bekjempe fattigdommens ”arvelighet” og reproduksjon er 

dette et utrolig viktig arbeid.   Vi kommer derfor litt tilbake til dette feltet som er viktige for å oppnå resultater 

på utfordringene med frafall og ”drop out”.  

 
    8.8. Bolig.  
 

Som følge av Boligsosial handlingsplan 2008 for Kragerø kommune er det etablert eget boligkontor med en 
boligkonsulent i full stilling fra 1.juli 2011. En sentral oppgave for boligkonsulenten er å sørge for at 
boligkontoret gjennom aktivt planarbeid skal bidra til å sikre boliger for enkeltpersoner med særlig behov for 
bistand på boligmarkedet. Gjennom planarbeid sikrer boligkontoret realisering av formålstjenlige botilbud 
gjennom oppføring i egen regi, ved samarbeid med Boligstiftelsen og ved å tilrettelegge for løsninger i privat 
regi.  
 

Utover dette er boligkonsulentens viktigste arbeidsoppgaver punktvis formulert slik: 
- bistå ulike grupper av personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, 
- sikre effektiv utnyttelse av Husbankens virkemidler,   
- ha det koordinerende ansvar for søknader og forespørsler for vanskeligstilte på boligmarkedet, 
- boligkontoret skal motta bestilling fra de ulike enhetene som NAV, Flyktningtjenesten og Enhet for 

helse- og rehabilitering. 
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Boligkontoret er fortsatt i en tidlig fase etter etableringen, og har ingen boliger å tildele pr 31. desember 
2011. Det er for øvrig NAV som har ansvaret for midlertidige boliger, men boligkonsulenten bistår NAV i 
dette arbeidet. Fram til nå har boliger (midlertidige boliger) til bostedsløse vært prioritert. Boligkontoret skal i 
samarbeid med Boligstiftelsen omdisponere bruken av trygdeboligene, og disse skal tildeles via 
Boligkontoret. Det er videre Boligkontoret og Boligstiftelsen som vil samarbeide om planlegging og bygging 
av nye boliger til vanskeligstilte.   
 
Prosjektgruppa, flere i referansegruppa, samt prosjektets egen undersøkelse konkluderer ganske entydig 
med at bosituasjonen er dårlig for den fattigdomsgruppa med barn og unge som handlingsplanen 
omhandler.  Både dårlige boforhold og for høy pris blir tilbakemeldt fra ulikt hold.   
Så langt vi vet, er det i hovedsak leiligheter i det private leiemarkedet det her er snakk om.  I boligsosial 
handlingsplan, under tiltak 2 på s. 31 står det også skrevet at ”leieforholdene er ofte under enhver kritikk”.   
 
Prosjektgruppa har ikke hatt tid nok til å gå dypt inn i dette feltet, men vi undres over ikke å finne noen 
politiske føringer i dokumentet som sier noe vesentlig forpliktende om sosial boligbygging i kommunen.  Så 
vidt vi kan se og har funnet ut av i forhold til reguleringsplaner, tildeling av tomteareal og byggeprosjekter, så 
finner vi ikke noen føringer eller retningslinjer for boligbygging som eksplisitt uttrykker at barnefamilier, 
nyetablerte og fattigdomsutsatte er definerte målgrupper?  Hvis dette er riktig, er vi usikre på hvordan disse 
aspektene i framtidig boligplanlegging i Kragerø skal ivaretas? 
 
Handlingsplanen mot barnefattigdom kan ikke foreslå tiltak som går direkte på dette, men vi mener det er 
nødvendig å påpeke et slikt forhold i kommunens boligplanlegging.  Vi foreslår da at dette er et felt som må 
undersøkes og at det blir en oppgave for kommunen å se nærmere på dette aspektet videre. Denne 
problemstillingen blir da nevnt i tiltaksoversikten innunder området bolig (punkt 13 s. 38).  
 
 

   8.9. Andre viktige på arenaen for fattigdomsbekjempelse. 
 
Vi har tidligere understreket at arbeidet mot frafall eller ”drop out” i ungdomsskolen og videregående skole 
er viktig.  Prosjektet ”Talenter for framtida” ønsker fokus på dette gjennom hele skoleløpet.  Fraværsføring, 
varslingsrutiner, rådgiverarbeid i ungdomsskole og videregående med oppfølging av elever som viser tegn 
på økende fravær og ”drop out” tendenser må prioriteres sterkt i et prosjekt som dette. 
 
For å si det med Gustavsens ord under foredraget; - man fjerner ikke barnefattigdommen og dens 
konsekvenser med mindre man ikke bekjemper fattigdommen.  
Siden hovedårsaken til fattigdommen er arbeidsledighet eller manglende tilknytning til arbeidslivet og 
hovedårsaken til manglende tilknytning til arbeidslivet er manglende utdannelse, vil kampen for å få de unge 
gjennom utdannelsesløpet være en nødvendig prioritet.  Dette er også understreket som formålet med 
”Talenter for framtida”. 
 
Ovenfor så vi at arbeidet starter i barnehagen.  Så kommer skolen med ovennevnte rutiner og hvor møte 
med faglærere og ikke minst kontaktlærere kan være avgjørende.  På ungdomstrinnet blir i manges tilfeller 
sosiallærer og rådgiver nøkkelpersoner i yrkesveiledningen og motivasjonsarbeidet. Viktige virkemidler er 
blitt UTV (utdanningsfag til valg) og Ny Giv.  Ny Giv har som mål å bedre ferdigheter og øke motivasjonen til 
å gjennomføre ungdomsskolen og gjøre overgangen til videregående lettere.  Ny Giv følges videre opp i 
videregående skole.  Målgruppa er elever som har dårlige skoleresultater, men ofte er disse i stor grad 
sammenfallende med elever i risikogruppa for ”drop out” .   
Det er ennå for tidlig å si noe om effekten av Ny Giv satsningen. Den satsningen startet først i feb. 2011. 
 
 
        8.9.1. Oppfølgingstjenensten (OT)  
 

Oppfølgingstjenesten er organisert gjennom fylkeskommunen, og er som regel nært knytta opp til de 
videregående skolene, og har tunge føringer formulert i forskriftene til opplæringsloven.  Disse oppgavene 



 22 

er så sentrale i forhold til vårt tema at vi referer nesten i sin helhet § 3 i opplæringsloven og § 13 i 
forskriftene til samme lov:  

 Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som 
ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også 
ungdom som har tapt opplæringsretten etter § 3-8 eller § 4-6.  

Oppfølgingstjenesten – forskrift § 13-1:  Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som 
høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing.  

 Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til 
studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå innanfor vidaregåande opplæring.  

Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom 
samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring.  

§ 13-2. Målgruppe  

Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande 
opplæring, og som det aktuelle skoleåret  

a) ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller  

b) avbryt slik opplæring, eller  

c) ikkje er i arbeid, eller  

d) har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova § 3-8 eller som følgje av 
vedtak om heving av lærekontrakt i samsvar med opplæringslova § 4-6.  

 Ungdom i målgruppa som ikkje tek imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta, og som ikkje er i utdanning eller 
arbeid, skal kontaktast og få tilbod kvart skoleår så lenge dei er omfatta av den lovfesta retten til 
vidaregåande opplæring.  

 Registrering av ungdom som høyrer til ansvarsområdet for oppfølgingstenesta, og som tenesta formidlar 
tilbod til, skjer gjennom heile året.  

§ 13-4. Samarbeid og samordning  

 Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlege 
instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå ulike instansar. Aktuelle 
instansar for samarbeid er særleg grunnskolane og dei vidaregåande skolane og rådgivarane der, den 
pedagogisk-psykologiske tenesta, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, arbeidsmarknadsetaten 
og sosial- og helseetaten.  

 

Kommentar til lovverket; - når vi leser regelverket, og vi kjenner ”drop out” fenomenets kompleksitet og 
omfang, er det underlig at vi har kun en OT ansvarlig i 40% stilling i Vestmarregionen? Denne skal da dekke 
Drangedal og Kragerø. 
 
 
       8.9.2. Delecto  
 

Delecto v/leder er med prosjektets referansegruppe.  Selv om Delecto har mest med voksne brukere å 
gjøre, er flere av familiene i kvalifiseringsprogrammet i arbeid på Delecto.  Deres barn er i vår målgruppe. 
Ellers er Delecto svært interessante i forhold til å kunne ta i mot utplasseringer av elever allerede fra 9. trinn 
og oppover.  Dette som et bidrag til å forebygge skulk og frafall og samtidig motivere de for skolegangen 
videre.  
 
      8.9.3. Vestmar opplæringssenter  
 

Vestmar opplæringssenter er underlagt fylket og arbeider med lærlinger og lærlingkontrakter overfor 
bedrifter. Prosjektleder tok kontakt med opplæringssenteret med en mistanke om at de også kan ha en 
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viktig rolle i forhold til å framskaffe og tilrettelegge for gode lærlingordninger for de elevene som har falt ut av 
skolene, men hvor en eller annen form for arbeidstrening og arbeidstilknytning kan være begynnelsen på en 
vei mot yrke og fast tilknytning til arbeidslivet.  I denne sammenheng er det også viktig å påpeke at det kan 
være en betydelig risiko for ungdom som har gjennomført yrkesfaglig på videregående skole for så å stå 
uten lærlingkontrakt. Opplæringssenteret gjør en stor innsats for å unngå slike situasjoner, men er likevel 
prisgitt et næringsliv som er åpne for og villige til å inngå lærlingkontrakter. 
 
Til sist ser vi her for oss en linje av hjelpende aktører for risikoutsatte ungdommer i alderen 15 til 24 år. 
Noen av disse elevene starter kanskje sin ”karriere” hos skolenes rådgivingstjenester, fortsetter eksempelvis  
hos NAV m/ungdomsLOS og så videre til oppfølgingstjenesten og/eller Grep- rådgiver, kanskje via et tilbud 
på Delecto for så å ende hos Vestmar Opplæringssenter med forhåpentligvis en lærlingkontrakt.   
Dette kan være et, tross alt, et positivt scenario for noen av de mest umotiverte elevene våre – de det er 
størst frafallsrisiko rundt og hvor konsekvensene for framtidig arbeidstilknytning kan bli ustabil eller mangle 
helt.   
 
Da er det godt og vite at vi allerede i dag har et stort register av hjelpere og hjelpefunksjoner som bør gi oss 
mulighet til å løse de aller fleste typer og årsaker til frafall i skoleverket. 
 

 
      8.9.4. Lag og foreninger  
 

De frivillige organisasjonene i kommunen, rundt 40 som har barn og unge som målgruppe, er blant de gode 
kreftene og gode hjelperne ”der ute”. Det er bl.a. gjennom de uttallige aktiviteter de frivillige organisasjonene 
tilbyr, vi ønsker at flest mulig av målgruppas barn og unge også skal være med i.  
I vårt møte med lag og foreninger tilbakemeldes det en ganske stor bevissthet om at en del familier med 
barn og unge sliter med å betale det det koster for å få være med i forhold til både kontingenter og 
kostnader med arrangementer og aktiviteter gjennom året.  For oss høres det ut som de fleste lagene har 
ordninger hvor de klarer å tilpasse seg medlemmenes betalingsevne.  Den store utfordringen hevder de er å 
få tak på de barna som de ikke når fordi mange tror at det er så strengt og dyrt med kontingenter og 
deltakelse at det ikke er noe vits å prøve engang. Og for mange av fattigdomsbarna er nok det dessverre 
også reelt nok.  
Det er for øvrig stor forskjell på kostnadene ved å være med i ulike organisasjoner. Det er alt fra å være 
omtrent gratis til relativt store kostnader med både kontingenter, startavgifter, dugnadskrav og kjøring. 
Likevel er det verdt å merke seg at ingen av organisasjonene vi har hatt kontakt med sier de vil avvise et 
medlem fordi de ikke kan betale kontingent eller en aktivitet.  De vil bidra til å finne løsninger.  Sammen med 
prosjektets forslag bør vi kunne markedsføre og veilede barn og unge ut i de aktivitene som de måtte ønske.  
Men vi har en jobb å gjøre med å nå fram med dette budskapet slik at de som i dag ikke deltar på noe 
grunnet økonomi, våger å ta kontakt. 
 
Derfor ønsker organisasjonene å nå bedre ut til potensielle medlemmer med ulike ordninger de kan stille 
opp med, samtidig som at de mener det også er et kommunalt ansvar å sørge for at det finnes ordninger 
som gjør at alle barn i utgangspunktet skal kunne få lov å være med der de ønsker.  Både forslaget om 
kulturkort, kontingentkasse og utstyrsmuligheter er tiltak som vi ønsker å prosjektere og prøve ut som del av 
kommunens ansvar med ordninger for inkludering av en utsatt gruppe barn og unge. 
Handlingsplanen vil også ta med seg forslag om bedre informasjon på kommunens hjemmesider, en mulig 
felles informasjonsbrosjyre og en form for fritidsmesse for å nå direkte ut til alle målgrupper med 
informasjon.  Slike tiltak tenker vi også kan bedre og lette det generelle rekrutteringsarbeidet for de frivillige 
organisasjonene. 
 
Fra en frivillig organisasjon har vi fått inn et forslag på ferietilbud.  Det er Grenland Krets av Norsk 
speiderforbund som har lansert et prosjekt de ønsker å prøve ut hvis vi får prosjektmidler til det.  Dette har 
vært grundig drøftet og vi har nå lagt dette inn som et ferietiltak. Dette skal være et gratis ferietilbud i en uke 
for ca 25 barn i målgruppa som vi vet har behov for et ferietilbud.  Nærmere beskrivelse i tiltaksdelen. 
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       8.9.5. Humanitære organisasjoner  
 

Humanitære organisasjoner i Kragerø som Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon,, Norsk folkehjelp, Røde kors, 
Rotary/Lions med flere, driver et svært viktig arbeid overfor mange grupper og ikke minst er mye av arbeidet 
for flere av organisasjonene rettet direkte mot de fattige.  I vår undersøkelse kommer det også fram at noen 
av disse familiene får hjelp i fra f.eks. frelsesarmeen.  Det nevnes generelt hjelp til klær og det nevnes at det 
kommer viktig bidrag fra organisasjoner i forbindelse med jula. 
 
Vi har ikke i dette prosjektet fått anledning til gå grundigere inn på hva disse organisasjonene faktisk utretter 
av arbeid som er fattigdomsrelatert og hvordan de eventuelt kan videreutvikle sitt humanitære arbeid overfor 
denne gruppa.  Det er for øvrig nødvendig å understreke dette arbeidet som et svært viktig og interessant 
felt, men som ikke på noen måte skal eller kan erstatte det offentliges ansvar og plikter.   
De humanitære organisasjonenes arbeid overfor de fattige vil i første rekke bestå av kompensatoriske tiltak.  
Det betyr ganske sikkert en stor og viktig forbedring av de fattiges situasjon over kort tid eller i gitte 
situasjoner.  Disse organisasjonene verken har eller kan ta på seg ansvaret for selve fattigdomsfenomenet 
og det vi i prosjektet har beskrevet som tiltak rettet inn mot fattigdomsbekjempelse. 
Likevel; - disse organisasjonene gjør et særs viktig arbeid med og for de fattige.  I det videre arbeidet med 
fattigdomsutfordringene tror vi det kan være mye å vinne på at humanitære organisasjoners arbeid og de 
offentlige tjenestene spiller på lag der det er naturlig.  I handlingsplanens perspektiv er målgruppa og mange 
av målene de samme.  

 
 

9. Å lykkes med tiltak – noen forutsetninger og utfordringer. 
 
I kapittel 10 legger vi skjematisk frem forslag til tiltak i ulike områder som bygger på alle, innspill, kunnskap 
og erfaringer prosjektgruppa har gjort seg i løpet av prosjektarbeidet.  Noen tiltak er enkle og rimelige og 
kan igangsettes raskt.  Andre krever mer i form av tid til planlegging, finansiering og organisering. 
Noen tiltak er aktuelle for å avhjelpe og kompensere for situasjoner på kort sikt, mens andre tiltak må 
prosjekteres videre i et langsiktig perspektiv for å redusere eller bekjempe fattigdommen i kommunen.  Det 
er ingen motsetning mellom kortsiktige og langsiktige tiltak.  Deler av dokumentasjonen i denne planen 
understreker betydningen for at arbeid framover må gå både ”bredt og dypt”. 
 
Vi ser for oss fire vesentlige administrative og politiske utfordringer i arbeidet med å nå målene i planen: 
 
1. Alle tiltak må strategisk gjennomføres slik at de når fram til målgruppa uten å stigmatisere og 

marginalisere de fattigdomsutsatte barna, de unge og deres familier. 
2. Det må etableres et bredt og tilstrekkelig politisk og administrativt eieforhold til handlingsplanen. Dvs. at 

planens tiltak og mål må speiles og innarbeides i kommunens framtidige virksomhetsplaner på ulike 
nivå. 

3. a) Planen er grunnlag for søknad om statlige midler i 2012,  2013 og kanskje til og med 2014 for å 
kunne igangsette, prøve ut og gjennomføre kortsiktige tiltak, samt igangsette langsiktige tiltak.  Det 
forutsettes at fylkesmannen innstiller i forhold til vår søknad og at arbeids- og velferdsdirektoratet (som 
bevilgende instans) bevilger. 
b) Hvordan håndterer vi tiltakene i planen dersom man ikke får eller får bevilget langt mindre enn det 
planen mener er nødvendig for å nå både lokale og sentrale mål? 

4.   Det ligger framtidige organisatoriske og økonomiske utfordringer å videreutvikle og foredle tiltak som  
      etableres med prosjektmidler utenfra.  Hvordan klare disse utfordringene innenfor egne rammer?  
 
Til punkt 3b og 4 vil vi påpeke et par forhold.  Regjeringens forventninger til handling og tiltak ute i 
kommunene på fattigdomsområdet er betydelig og har økende fokus.  Vi oppfatter at regjeringen nå 
forventer at det skjer positive ting på feltet, at fattigdomskonsekvensene reduseres og at statistikken på 
fattigdomsforekomsten synker.  Vi tror ikke det er slik at disse forventingene reduseres om kommunene ikke 
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får drahjelp i form av tiltaksmidler. Vi har for øvrig ikke sett det hensiktsmessig å prioritere tiltakene om vi 
ikke får omsøkte midler.  Hvis så skjer, må prioriteringer gjøres slik at disse henger sammen med hvor mye 
vi vil få til rådighet. Det blir derfor en viktig drøfting videre hvilke foreslåtte tiltak som må prioriteres for å 
tilpasse aktiviteten til innvilgede midler. 
 
Til slutt er det viktig å understreke at evalueringen av igangsatte tiltak i statlig bevilgningsperiode, må være 
grunnlaget for prioriteringer på fattigdomsarbeidet for kommunen videre. Så langt vi klarer å måle effekten 
av ulike tiltak i forhold til målsettingene, vil det være helt avgjørende på sikt at tiltak som i 
bevilgningsperioden er gode og effektfulle blir opprettholdt og videreutviklet innenfor egne rammer. 

 
10.  Tiltak med ulike perspektiv og på ulike nivå. 
 
Tiltaksplanene skal ivareta og bygger på det vi har skrevet i denne planen.  Nedenfor har vi beskrevet 
tiltakene skjematisk ordnet etter etter hva slags aktivitetsform de representerer.  Det er ikke tilfeldig at vi har 
satt opp strategiske tiltak først, mens rekkefølgen på de andre tiltakene ikke er i en prioritert rekkefølge i 
denne sammenheng.  Slik har vi gruppert tiltak som vil kreve ulike former for prosjektering, utprøving 
og/eller driftsendring: 
 
       10.1. Strategiske tiltak.  

o Tiltak som skal sørge for at arbeidet med handlingsplanen blir igangsatt og drevet framover.  
o Tiltak som skal utvikle arbeidet videre med det langsiktige arbeidet med 

fattigdomsbekjempelsen. 
 
       10.2. Kompensatoriske tiltak i samarbeid med lag og foreninger 

o Idrettskole 
o Åpen hall 
o Ferieleir  
o Utstyrsdeponi 

 
       10.3. Kompensatoriske administrative tiltak 

o Øremerkede økonomiske ytelser overfor målgruppa 
o Kulturkort 
o Behovsprøvde satser barnehage og skolefritidsordning 

 
       10.4. Strukturelle tiltak – fattigdomsbekjempelse 

o Samarbeid – koordinering i forhold til familienivå. 
o Samarbeid – koordinering overfor unge i risikogruppa.  

      
     10.5. Andre tiltak: 

o Informasjon til målgruppa om ferie og fritidsområde 
o Informasjon om tjenestetilbudet 

 

  Til slutt har vi laget en samlende oversikt over tiltaksområder.  Her står alle, også de overnevnte, tiltak    
       samlet innunder enhet- og/eller avdelingsnivå.   
 
 

 
 

Kragerø  12.1.  2012 
 
Prosjektansvarlig Beathe With      Prosjektleder Øistein Dahlskås 
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1. STRATEGISKE TILTAK 
  

1.1. Tema Arbeidet med handlingsplanen 

Tiltaksbeskrivelse 
Engasjere en koordinator for handlingsplanarbeidet 
Søknad om tillyste fattigdomsmidler til fylkesmannen innen 1.2.12 

Tiltaksområde Prosjektplanen- og handlingsplanens målsettinger 

Målgruppe 
Todelt: 1. Barn og unge i alderen 0 – 24 år, 
             2. Enhetslederne og alle som jobber med denne aldersgruppa. 

Målsetting Implementere handlingsplanen 

Ansvarlig Rådmannen 

Involverte Prosjektansvarlig Beathe With 

Oppstart  Mai  2012  

Status Inneværende prosjektstilling utgår 31.12. 2011 

Utfordring 
Å få bekreftelse på inngått søknad så tidlig som mulig i 2012 slik at arbeidet 
kan komme raskt i gang. 

Driftsform i perioden Prosjektorganisert arbeid 

Evaluering Des. 2012 

Budsjett 2012 Egenfinans: 100.000,- Omsøkte midler:  500.000,- Sum: 600.000,-   

 

1.2. Tema Brukermedvirkning og målretting av tiltak. 

Tiltaksbeskrivelse 

Engasjere brukermedvirkningsorganisasjonen KREM. Det metodiske 
utgangspunktet for KREM blir kalt ”sosialt entreprenørskap” De har to 
konsepter for dette – ”dialogseminar” og ”skjulte talenter”.  Det siste handler 
om å samordne og å lage riktig logistikk på tiltak for å få folk raskt tilbake til 
skole og/eller i jobb.  Dialogseminarene har sterkt fokus på 
brukermedvirkningen, men hvor målgruppa er både de ansatte i tjenesten og 
målgruppa for tjenesten.  Gjennom denne metodikken vil de også kunne 
ivareta vårt ønske om å framskaffe levekårskunnskap spissa inn mot 
måtgruppa for handlingsplanen.  Se for øvrig nærmere beskrivelse på linken 
til:  http://www.krem-norge.no/krem-gjor/   

Tiltaksområde 
Bistå førstelinjetjeneste ift. målgruppa.  Styringsdokumentet for arbeidet er 
tiltakene i denne planen. 

Målgruppe 
Fattige familier med barn i alderen 0-16 år. Ungdom som har falt utenfor 
skole og/eller arbeidsliv 17-24 år. 

Målsetting 
1. Fattigdomsbekjempelse 
2. Forhindre og forebygge sosiale og helsemessige konsekvenser av 

fattigdom og barnefattigdom 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte Målgruppa, førstelinjetjenesten og aktuelle enhetsledere. 

Oppstart  Mai 2012 

Status 
Legges inn som tung del av søknaden.  
Hvis søknad innvilges må samarbeidsavtale/kontrakt inngås. 

Utfordring 
Forutsetter prosjektmidler som finansier koordinator og kostnadene med å 
engasjere KREM.  

Driftsform Prosjekt 

Budsjett 2012 Egenfinans: 50.000,- Omsøkte midler: 500.000,- Sum: 550.000,-  

http://www.krem-norge.no/krem-gjor/
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2.  KOMPENSATORISKE TILTAK I SAMARBEID MED LAG OG FORENINGER  
 
 

2.1. Tema Idrettskole 

Tiltaksbeskrivelse 

Gratis tilbud om variert fysisk aktivitet og lek en til to gg. pr. uke. Aktivitetene er 
styrt av voksne i samarbeid m/foresatte.  Aktivitetene  turnerer rundt og kan 
være i gymsaler KBU, svømmehall, klatrevegg (bedehuset), idrettshallen, 
Studsdalen m.m.. 

Tiltaksområde Fritid 

Målgruppe 6 – 10 år 

Målsetting 
Inkluderende lavterskeltilbud både aktivitetsmessig og økonomisk. 
Få til en form som gjør kommunal drifting av tiltaket mulig. 

Ansvarlig Koordinator 

Samarbeidspartnere 
Folkehelsekoordinator, Enhet for kultur, Enhet for eiendom, lag og foreninger 
(Kragerø Idrettsråd) Alternativt; idrettslinja på KVS (studiepraksis)  

Oppstart - avslutning Skoleåret  2012-2013 (som utprøvingsperiode) 

Status 
Folkehelsekoordinator har prøvd ut modellen. Selve aktiviteten ble ledet på 
idealistisk grunnlag og mer personavhengig enn systemavhengig.  Men det ble 
gjort erfaringer videre forsøk kan dra nytte av.  

Utfordring 
Få til samarbeid med foreldrene. Tilgang på div. arenaer.  Hvem og hva kan 
frigjøres av ressurser for å få til et forpliktende system?   
Markedsføring av tiltaket. 

Driftsform i perioden Utprøving 

Framtidig driftsform 
Koordineres og kvalitetssikres av Enhet for kultur (kan være del av 
kulturskoletilbudet) Aktiviteten driftes/organiseres av frivillige organisasjoner. 

Evaluering Juni 2013 

Budsjett 2012 Egenfinansiering:  4.000,- Omsøkte midler: 20.000 Sum: 24.000,-   
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2.2. Tema Åpen hall 

Tiltaksbeskrivelse 

Gratis tilbud om tilrettelagte, men uorganiserte varierte aktiviteter i hallen etter 
skoletid (14.00 – 1600) og på gitte ledige tidspunkt i helgene. 
Kommunen ønsker å utvide eksisterende tilbud som håndballen allerede har 
ved å samarbeide med Kragerø håndball om videre drift. 

Tiltaksområde Fritid 

Målgruppe Fra 4. klasse og til og med ungdomsskoletid. 

Målsetting Fysiske variert aktivitetstilbud til målgruppa som skal være gratis. 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte Kragerø Håndball, Enhet for kultur og Enhet for eiendom 

Oppstart  Høst  2012 – 2013 som utprøvingsperiode 

Status 

Kragerø Håndball har organisert et tilbud allerede mellom skoletid og fram til organisert 
bruk av hallen starter – dvs. fra kl. 14.00 til ca. kl. 16.00.  Tilbudet drives av frivillige 
foreldre og besteforeldre.  Det tilbys også noe bespisning fra hallens kafeteria.  Dette 
koster i dag håndballen selv. Pr. i dag gjelder tilbudet 3 dager i uka. 

Utfordring 

Få til ressurs som kan inngå i et samarbeid med Kragerø håndballl i forhold til 
hva vi kan bidra med sammen, samt erfaringene de har gjort med ”åpen hall” så 
langt. 
Hva med praktiske ordninger for tilgang på utstyr og generelt vakthold i hallen? 

Driftsform i perioden Utprøving  

Framtidig driftsform 
Koordineres og kvalitetssikres av Enhet for kultur (kan være del av 
kulturskoletilbudet) Aktiviteten driftes/organiseres av frivillige organisasjoner. 

Evaluering Nov. 2013 

Budsjett 2012 Egen finansiering og omsøkte midler:  - andel koordinator.  

 

2.3. Tema Ferie 

Tiltaksbeskrivelse 
1 ukes sommerferieleir i regi av Grenland Speiderkrets.  Stedet er Friluftsleieren 
på Stornes (v/Nelaug) 

Målgruppe 20 til 30 barn i alderen 10 – 16 år 

Målsetting Alle barn  skal ha mulighet til meningsfull ferie vekke fra sitt daglige miljø. 

Ansvarlig Koordinator 

Samarbeidpartnere 

Grenland krets av Norges speiderforbund v/Dagfinn Holstad, Enhet for kultur 
v/Siri Fossen, barnevernet v/Eli Mentzen, flyktningetj. v/Inger Liv Grønnerød, 
NAV v/ Anita K. Williams og støttekontakttjenesten v/Line Sneve Beylegaard og 
Willy Nilsen. 

Oppstart  Juni/juli 2012 

Status 
Grenland krets av NSF har alle planene klare. De venter nå kun på midler for å 
kunne prosjektere en pilotering (utprøving) med tanke på framtidig etabl. 

Utfordring 
Få inn midler tidsnok til å kunne gjøre planene ferdig.  Ellers må prosjektet 
vente til 2013. 

Driftsform i perioden Prosjektering – utprøving sommeren 2012 

Framtidig driftsform 
Koordineres og kvalitetssikres av Enhet for kultur. Organiseres og driftes av 
Grenland krets av Norsk speiderforbund. 

Evaluering September 2012 

Budsjett 2012 Egenfinansiering:  12.000,-  Omsøkte midler: 60.000,- Sum: 72.000      
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2.4. Tema Utstyrsdeponi 

Tiltaksbeskrivelse 

Etablere lager for utstyr til fritidsaktiviteter.  Vi tenker oss et deponi i 
forbindelse med Lille- Stoppen, et i tilknytning til speiderhytta i Studsdalen, 
og et mobilt lager. Hvis tilgangen på utstyr skal være reel for målgruppa i 
hele kommunen så må det tilbys utstyr også utenfor sentrum.  Det mobile 
lageret bør være i form av en skaphenger.  
Innholdet i utstyrslagerne må vurderes, men vi antyder at skiutstyr, skøyter, 
akeutstyr, sykler, skateboard, baller, fiskeutstyr kan være aktuelt.   

Tiltaksområde Fritid 

Målgruppe 3 – 24 år  

Målsetting 
Stimulere fattigdomsbarn til sosial og fysisk aktivitet gjennom tilgang på 
utstyr. 

Ansvarlig Koordinator 

Samarbeidspartnere 
Enhet for kultur, folkehelsekoordinator, lag og foreninger (Kragerø Idrettsråd) 
og muligens Enhet for eiendom.  

Oppstart  Høst  2012 

Status 

Det er gjort avtale om leveranse, vedlikehold og utskifting av alpint utstyr  
med Gautefall skisenter. Dette vil være tilgjengelig for vintersesongen 
2011/12, både til bruk i nærområde eller til skianlegg rundt forbi.  
Uklart om Lille-Stoppen kan brukes som lagerplass. Kragerø speiderkrets 
skal utvide noe lagerromkapasitet i Studsdalen.  Kultursjefen kan søke på 
nærmiljømidler ift. mobilt utstyrsdepot. 

Utfordring 
Finne egnede lagerplasser. Få til administrative rutiner for håndtering av 
utlån. Få til praktiske løsninger og økonomiske ramme for framtidig drift. 
Sikre personvern og taushetsplikt. 

Driftsform i perioden Prosjektering med etablering av depot og utprøving av drift/organisering 

Framtidig driftsform 
Koordineres og kvalitetssikres av kommunal enhet.   
Vedr. organisering og drift: - se punktet over om utfordringer. 

Evaluering Sept. 2013 

Budsjett 2012 Egenfinansiering:  15.000,-    Omsøkte midler: 75.000 Sum: 90.000,-   
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3. KOMPENSATORISKE – ADMINISTRATIVE TILTAK 
 

3.1.1. Tema Øremerkede økonomiske ytelser overfor målgruppa 

Tiltaksbeskrivelse 
NAV får økt ramme i prosjektperioden for å kunne øremerke en økonomisk 
ytelse til familier med barn og unge slik at de får mulighet til å delta på 
kulturskolen og/eller annen organisert aktivitet på fritida. 

Tiltaksområde Kulturskole og andre fritidsaktiviteter 

Målgruppe 1 - 20 år 

Målsetting 
Forhindre ekskludering av barn og unge i forhold til barnehage, SFO og 
fridtidsaktiviteter pga. familiens økonomi.  

Retningslinjer 
Alle barn skal ha tilbud om kulturskole (opplæringsloven m/lov om 
kulturskole) 

Ansvarlig NAV leder 

Samarbeidspartnere Enhet for kultur, Enhet for Helse og rehabilitering, koordinator 

Oppstart Okt. 2012 

Status 
Kulturskole har ingen ordning for redusert betaling.  
NAV og barnevern yter økonomisk bistand til noen familier i forhold til  
fritids- og/eller ferieaktivitet. 

Utfordring 
1. Finne en ordning som gjør det enkelt å administrere tiltaket.   
2.    Nå fram til alle i målgruppa i forhold til målsettingen. 

Driftsform i perioden Utprøving og driftsendring.  

Framtidig driftsform Administreres og driftes av NAV i samarbeid med aktuelle enheter. 

Evaluering Sept./okt. 2013 

Økonomi/budsjett  2012 
Egenfinansiering:  
- andel koordinator  og 
tverretatlig samarbeid. 

Omsøkte midler:    
            200.000, - 

Sum:  200.000,-   
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3.1.2. Tema Kulturkort 

Tiltaksbeskrivelse 
En form for rabattkort til div. aktiviteter og arrangementer.  Kulturkort – der det 
er praktisert, gir rett til redusert pris på transport, kino, svømmehall, 
konserter/teater, idrettsarrangement m.m. 

Tiltaksområde Fritid 

Målgruppe 12 – 20 år 

Målsetting 
Nå  barnefattigdomsgruppa med generelt tiltak for å øke mulighetene for økt 
aktivitet, engasjement og inkludering. 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte Kulturkontoret, servicekontoret, Fjordbåt, Nettbuss, aktuelle lag og foreninger 

Oppstart   Tidligst høst 2012 

Status/vurdering 

Blir praktisert i hele Nordland fylke og i en del bykommuner. Evalueringene 
synes å være i hovedsak positiv i den forstand at de ser ut til å nå deler av 
målgruppa og det øker aktiviteten generelt. Det betyr at økt aktivitet 
kompenserer for merkostnadene det ligger i å finansiere og administrere 
kortene.  

Utfordring 
Kostnadsberegne tiltaket. Få til samarbeidsavtale med aktører som bør være 
med på ordningen, men som ikke er kommunale. 

Driftsform Prosjektering og utprøving. 

Økonomi 2012 Finansiering:  andel koordinator og tverretatlig samarbeid 

 

3.2. Tema Behovsprøvde satser barnehage- og skolefritidsordning. 

Tiltaksbeskrivelse 
Behovsprøvde satser barnehage og skolefritidsordning hvor kun økonomi er 
kriteriet for innvilgelse.  

Tiltaksområde Barnehage og skolefritidsordning.  

Målgruppe Familier i målgruppa med barn i alderen 1-5 år og  6 – 10 år, 

Målsetting 
Forhindre ekskludering av barn og unge i forhold til barnehage og 
skolefritidsordning pga. familiens økonomi.  Ordningen vil også kunne nå 
den familiegruppa m/barn som vi ikke klarer å identifisere pr. i dag. 

Retningslinjer 
Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass og skolefritidsordning. (Jmfr. 
barnehagelov og opplæringslov) 

Ansvarlig Barnehagesjef og skolesjef 

Samarbeidspartnere Barnehageledere, SFO-ledere, NAV, koordinator 

Oppstart Jan. 2013 

Status 

Barnehage har graderte satser, men redusert oppholdsbetaling vurderes ut 
i fra flere kriterier enn økonomi. Det tilbakemeldes å være et utfordrende felt 
å saksbehandle.   
SFO har søskenmoderasjon, men ingen annen ordning for redusert 
betaling.   

Utfordring 

1. Finne en administrativ ordning som gjør det enkelt å behovsprøve.   
Kriteriene må være objektive og klare ift. økonomi. Kan NAV være 
sakkyndige instans for enhetene? 

2.    Må prøves ut ift. kostnadsberegning/budsjettering.. 

Driftsform Utprøving og driftsendring.  

Evaluering Des. 2013 

Økonomi 2012 Finansiering: - andel av koordinator og tverretatlig samarbeid. 
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4. STRUKTURELLE TILTAK FATTIGDOMSBEKJEMPELSE 
 

4.1. Tema Samarbeid – koordinering overfor familier. 

Tiltaksbeskrivelse 
Nettverk/arenaer mellom ulike instanser som jobber med tjenestetilbud og 
ytelser rettet mot samme familie med barn og unge i målgruppa. 

Tiltaksområde Offentlig tjenestetilbud 

Målgruppe Fattige familier m/barn og unge 

Målsetting 
Effektive tiltak gjennom samordning og samtidighet.  Målgruppa møter en 
saksbehandler som ivaretar alle aspekter som er knyttet til familien. 

Ansvarlig Ledernettverket for samhandling 

Involverte Koordinator 

Oppstart Økt fokus fra høst 2012. 

Status/vurdering 

Ledernettverket for samhandling og deres stadig økende antall  
samhandlingsaker og tema bekrefter at det foregår mye 
koordingeringsarbeid allerede.  P.t. planlegges det også etablering av et 
brukerorgan kalt Tverretatlig saksbehandlerforum.   
Prosjektgruppa og referansegruppa opplyser for øvrig om ulike typer 
samarbeid mellom tjenester og instanser, men det virker å være stor 
variasjon i graden av forpliktelser og rutiner for dialog, koordinering og 
dokumentasjon ift. fattigdomstema og fattigdomsperspektivet. 

Utfordring 
Lage gode og forpliktende rutiner og systemer for samhandling og 
koordinering.  Tiltaket er krevende og det bør være prosjetkmidler inne i 2 til 
3 år for å nå målsettingen. 

Driftsform Drift- og utviklingsarbeid 

Evaluering Juni 2013 

Økonomi 2012 Finansiering:  andel koordinator og tverretatlig samarbeid. 
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4.2. Tema Samarbeid – koordinering overfor unge i risikogruppa 

Tiltaksbeskrivelse 

Nettverk/arenaer mellom ulike instanser som jobber med tjenestetilbud og 
ytelser rettet mot ungdom som står i fare for  å falle ut eller faller ut av skole 
og arbeidsliv. Dvs. ”Drop out” området.  Fattigdom er definert  som stor 
risikofaktor i denne sammenheng. 

Tiltaksområde Offentlig tjenestetilbud 

Målgruppe 16 – 24 år (se tiltaksbeskrivelse over) 

Målsetting 

1. Forene og samordne aktuelle aktører som i dag jobber med å holde denne  
    aldersgruppa på sporet ift. skole og/eller arbeidstilknytning. 
2. Forebygge og forhindre at ungdom faller ut av skole. 
3. Ungdom som har falt ut av skolen skal tilbake igjen i skole eller få en  
    hensiktsmessig arbeidsutprøving – helst i kombinasjon med skole. 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte i 
etableringen 

UngdomsLOS, rådgivere på ungdomsskolene og videregående, 
oppfølgingstjenesten Vestmar v/Jan Solum, GREP-grenland v/Jostein Køhn, 
Vestmar opplæringsbedrift v/Geir Lia og Delecto v/Håvard Seland. 

Oppstart  Høst 2012 

Status 
Alle nevnte aktører ovenfor jobber aktivt ift. å holde de unge i skole og/eller 
arbeid, men prosjektet har fått fram så langt at det ikke foreligger noen 
rutiner og noe formalisert samarbeid mellom disse i forhold til målgruppa.  

Utfordring Her er det bare for koordinator og ta initiativ og sette i gang. 

Driftsform Drift og driftsutvikling 

Evaluering Mai/juni 2013 

Økonomi 2012 Finansiering: andel koordinator og tverretatlig samarbeid. 
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5. ANDRE TILTAK 
 

5.1. Tema Informasjon til målgruppa. 

Tiltaksbeskrivelse 

1. Kommunal hjemmeside: - oppdatert ift. lag og foreninger m/linker til 
deres hjemmesider. 

2. ”Fritidsbrosjyre” m/nødvendig info. om alle frittidsaktiviteter i kommunen. 
3. ”Fritidsmesse”. Alle fritidsaktiviteter arrangerer felles informasjons- og  

rektrutteringsmesse. 
4. Informasjon om prosjektets ferietilbud. 
5. Skole og barnehage som info.arena.                                         

Tiltaksområde Informasjon om ferie- og fritidstilbud 

Målgruppe Alle familier m/barn og unge 0 – 24 år 

Målsetting 
Tilbud må nå fram til alle. Lett tilgjengelig informasjon om samlet fritidstilbud 
vedr. kontakter, innhold og kostnader og event. finanseringsmuligheter. 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte Lag og foreninger, Enhet for kultur, servicekontor, barnehage og skole 

Oppstart  Høst 2012 

Status 
Lag og foreningsoversikt på kommunens hjemmeside, men ikke oppdatert. 
God informasjon foreligger om ferieaktiviteter organisert av kulturkontoret. 

Utfordring 

Vanskelig å få kontakt med og oppdatert oversikt fra lag og foreninger. Dette 
er forutsetning for å få til god hjemmeside, fritidsbrosjyre og fritidsmesse. 
Tidkrevende og en del kostnader knyttet til å lage brosjyre. Og hvem skal ha 
ansvaret? 

Evaluering Mai 2013 

Budsjett 2012 Egenefinansiering: 5000,-    Omsøkte midler:  25000,- Sum: 30.000,-     

 
 

5.2. Tema Informasjon om tjenestetilbud 

Tiltaksbeskrivelse 
Framskaffe en oversikt over samlet tjenesteyting som er viktig for familier 
med barn og unge i en fattigdomssituasjon.   
Gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig. 

Tiltaksområde Informasjon om offentlige tjenester som angår målgruppa. 

Målgruppe Familier m/barn 0-18 år og ungdom 18 – 24 som er i fattigdomssituasjon 

Målsetting Målgruppa vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp. 

Ansvarlig Koordinator 

Involverte Ledernettverket for samhandling, servicekontoret 

Oppstart  Okt./nov. 2012 

Status 
Ingen samlende informasjon med fattigdomsperspektivet tilgjengelig for 
målgruppa i noen medier.  

Utfordring 

Finne ut av hva som er viktig informasjon – dvs. samle og systematisere.  
Deretter få til god elektronisk tilgang på denne på hjemmeside.  Hva som i 
tillegg kan/bør være i papirformat må vurderes. 
Enkel nettilgang i aktuelle offentlige bygg.  Rådhus, NAV, Tangen.  Hva med 
skolene?  Tiltaket er avhengig av at prosjektmidler blir tildelt også i 2013 

Evaluering Okt. 2013 

Økonomi 2012 Finansiering: andel koordinator og tverretatlig samarbeid. 
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Merk til økonomi/budsjett/finansiering:  
I forhold til kommunal egenfinansiering og omsøkte midler, er det planlagt å være en andel koordinator inne 
i alle tiltakene i implementeringsarbeidet.  Det samme vil gjelde ulike aktører innenfor tjenestene når disse 
blir involvert som samarbeidspartner i arbeidet med ulike tiltak.
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Atkivitet 
arbeidsform  

Drift 
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering 

Søkesum)* 

1 

Arbeidet 
med 
handlings-
planen 

Strategisk 

 Opprette  
      ”fattigdoms- 
       koordinator” 
       (foreløpig som   
         prosjekt?) 

Rådmannen 

 
 
Barne og 
ungdoms-
familier 
som 
mottar 
sosiale 
tjenester 
 
 

Implementere  
handlingsplanen 

Jmfr. alle tiltaks-
områdene 

P
rosjekt 

2012 
Ledernettverket 
for samhandling 

550.000 

2 

1.1. Bruker- 
       med- 
       virkning 
 
1.2  Under-   
       søke  
       noen   
       evekårs-   
       områder 
 
1.3. Utvikling  
       av nye  
       tiltak 

Strategisk 

 Koordinator og 
aktuell 
saksbehandler 
legger til rette 
for tverrfaglige 
dialogmøter 
med bruker. 

 Kunnskaps-
utvikling; 
”Tenketanken” 

Kooridinator 

Barne- og 
ungdoms-
familier   
 

o Bekjempe 
fattigdommen 

Gjennom økt 
brukermedvirkn.: 
1. involvering, 
2. ansvarlig-

gjøring 
3. samordning 

av tiltak 
4. samtidighet 
o I jobb fortere. 

 
- Brukerkontakt 
- kartlegge enkelt- 
  behov, 
- samordne  
  aktører og tiltak 
-Se 
www.kremnorge.
no  
 vedr. konseptet  
 ”dialogseminar”  
 og ”skjulte  
 talenter” (raskere 
i jobb prosjekt) 

Pro-
sjekt 

2012/
2014 

Brukerbehov 
avgjør hvilke 
involverte 
enheter. Tidvis  
i samarbeid 
med og 
veiledning fra 
org. KREM 
(Hilde Dalen) 450.000,- 

 

" Fagutvikling med brukermedvirkning".  " Prosess- og læringsdokumentasjon". Dette er et konsept 
som KREM har ( inkl. utarbeidelse av noe de kaller læringsrapporter)   
  
(Fylkesmannen har økende  fokus på brukermedvirkning i prosjekter som dette, og er klar over 
KREM’s gode kompetanse.) 
 

http://www.kremnorge.no/
http://www.kremnorge.no/


 37 

 
Nr. 

Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
 Målbeskrivelse 

Aktivitet  
Arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
 når  

Samarbeid/ 
koordinering  

Søkesum )* 

3 Informasjon 
Strukturelt/-
organisering 

-  Hjemmeside, 
-  Fritidsbrosjyre 
-  ”Fritidsmesse” 
-  Skole/barneh.   
    som    
   formidlingsarena. 
-  Kulturkontoret   
   videreutvikler  
   informasjons-  
   arbeidet som  
   gjøres i dag 
 
-  Samle informasjon   
   om tjenesteyting  
   som målgruppa        
   lett kan gå til. 
-  Gjøre denne   
   informasjonen  
   tilgjenglig. 
   

 
 
Enhet for 
kultur, 
 
Koordinator 
 

 
 
 
0 – 24 år 
 
 
 

  Bruker vet: om: 
- tilbud 
- hva slags hjelp 
- hvor og hvem  
   som gir hjelp 

 
 
 
- oppdatert   
  kommunal  
  hjemmeside, 
- møte/arbeid/ 
  innspill fra   
  frivillige organis. 
- rektormøte og    
  ledermøte i  
  barnehage 
  drøfter innspill  
  under tiltak.  
   
 
 
 
 
 

P
ro-sjekt/drifts-endring 

2013 

Kulturkontor  
www.ansvarlig, 
Skole, 
Barnehage,  
Lag og foren. 

25.000,- 

4 Ferie  
Komp. og 
strukturellt 

 
 Flotte aktivitets-

tilbud i ferier 
videreføres. 

 
 Åpen skole ? 
 
 
 Ferieleir 
 

Koordinator 
 

 
 
10 – 6 år  
 

- Meningsfull ferie 
 
-Alle barn skal ha  
 mulighet til ferie  
 vekk fra heimen. 
 
-Fri fra  
 hverdagen, 
 Konstruktiv fritid, 
 Samhandling, 
 Naturopplevelse. 

 
- Kulturkontorets  
  verdifulle innsats   
  opprettholdes på   
  området. 
- Åpen skole  
  deler av ferien   
  må vurderes og  
  event.  
  prosjekteres. 
Se utdrag vedlagt 
plan Grenland 
krets av NSF 

D
rift, prosjektering og P

ilot 

2012 
og/ 
eller 
2013 

 
Grenland krets 
NSF  v/Dagfinn 
Holstad, 
NAV, 
Flyktningetj., 
Helse 
v/barnevern, 
Kultur og fritid 
v/støttekontakt-
tjenesten, 
Skolesjefen 
 
 
 
 

60.000,- 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitiet - 
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering  

Søkesum)* 

  5 Fritid 
Strukturelt og 
kompen-
satorisk 

 Utstyrsdepot  
(være mobilt)  

 
 Idretts”skole” 
 
 Åpen hall, (spes. 

vurdere helgene) 
 
 Studsdalen (husk 

utstyrsdepot.) 
 
 Nettverk frivillige 

org. 
 
 Byttedager 
 
 Biblioteks-

tilbud/tilgang  
 Bankenes 

”gratistilbud” viktig 
bidrag 

Koordinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-10 år 

 
 
 
 

Generelt  
0 – 24 år 

 Alle har gratis 
tilgang på 
utstyr til div. 
aktiviteter 
(nærmere 
spes.) 

 
 
 

 Tilbud til alle 
gjennom 
lavterskel og 
gratis. 

  
 
- Skaffe  
   aktivitets-  
  utstyr i tråd med   
  behov og  
  aktivitetstilbud i  
  kommunen, 
- Kassebil eller bil     
  m/skaphenger   
  som sprer  
  tilgangen i   
  kommunen, 
- Administrering   
  av utstyrsdepot? 
- Prosjektere/    
  gjennoppta   
  ideen  
  m/ ”idrettsskole” 
- Etablere sam- 
  arbeid m/hånd-  
  ballen, eiendom  
   ift. ”Åpen hall”  
- Bidra til å utvikle  
  Studsdalen som  
  aktivitetsarena. 
- Etabl. nettverk  
  frivillige org.   
  (min. ett 
møte/år) 
- Formidle/-  
  byttedager  
  og/eller type  
  loppemarkeder 
 

P
rosjektering 

2012 
- 

2014 

 -Kulturkontoret, 
- aktuelle   
  frivillige  
  organisasjon, 
- flyktningetj.,   
   folkehelse-  
   koordinator, 
- barnevern 
- bankene,    

75.000,- 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitiet - 
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering  

Søkesum)* 

6 
Enhet for 
Kultur  

Kompen 
satorisk 

 Behovsprøving   
      og graderte   
      satser kultursk .   
      (system alla  
       barnehage?) 
 Innholdstilbudet? 
 Fullfinansiert 

korpsdirigent for 
skolekorpsa ? (P) 

 Kulturkort 

 Flotte aktivitets-
tilbud i ferier  ut-
vikles videre 

 Krikken Rock 

Kultursjef 

 
 
 

6 – 20 år 
 
 
 
 
 

Generelt  
0 – 24 år 

 
 
 
 
 

 

Ingen barn 
ekskluderes fra 
sosiale og 
kulturelle 
aktiviteter pga. 
økonomi. 

- Inntekts- 
  dokumentasjon    
 (innl. Skattekort) 
- vurdere tilbuds- 
   innholdet., 
- Korspdirigent- 
  kostn. vurderes. 
- Undersøke   
   Nærmere/prøve ut    
   kulturkort og 
  kontingentkasse    
  el.kontingentkjøp.   
  (dvs. kultur  
  kjøper   
  et antall   
  årskontingenter) 
- Hvordan   
  målrette tilbudet   
  i sommerferien? 
-  støtte/bidra   
   Krikken roch arr. 

D
riftsendring og prosjektering 

2013 

- rådmannen, 
- personal/lønn, 
- kulturskole-  
   rektor, 
- flyktningetj. 
- koordinator 

40.000,- 

7 Barnehage 
Kompen-
satorisk 

 Aktivitetene i 
barnehagene er 
gratis innenfor 
rammene av 
oppholdsbet. og 
kostholdspris. 

 Behovsprøving 
med graderte 
satser blir 
videreført og 
kvalitetssikret. 

 Gratis kjernetid 
minor.språk ? 

 Gratis kjernetid 
alle? 

 Eller ”åpen bh.” 
 Restansebeh.? 
 Holdnings-

skapende arb. 

Barnehage-
sjef 

 
0 – 5 år 
 

-Ingen barn   
 ekskluderes pga.   
 økonomi 
-Sikre sosial  
 integrering og   
 språkstimulering 

- Oversikt over   
  kostnader til  
  aktiviterer utover  
  oppholdsbet.   
  Hvordan fjerne  
  disse? 
- Vurdere gratis  
  kjernetid for alle  
  eller utsatte  
  grupper.  
- Vurdere rutiner  
  ift. restansebeh.  
- Fattigdoms- 
  bekjempelse er   
  drøftingstema.   

Drift 
og 

noe 
Drifts
endri
ng 

 
- rådmannen, 
- personal/lønn 
- koordinator 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitiet - 
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering 

med 
Søkesum)* 

 
8 
 

SFO 
Kompen-
satorisk 

 Behovsprøve 
satser, (system 

      liknende   
      barnehage?)  
 Restanse-

behandling ? 

Skolesjef 
 
5 – 9 år 

-Ingen barn  
 ekskluderes pga.   
 økonomi 
-Sikre sosial  
 integrering og  
 språkstimulering 

- Inntekts- 
  dokumentasjon    
 (innl. Skattekort) 
1. politisk 

vedtak ? 
2. gjennomføre 

D
riftsendring 

  
- rådmannen, 
- personal/lønn 
- koordinator 

 

9 Grunnskole 

Kompen-
satorisk, 

pedagogisk/ 
Organ-

isatorisk 

 § 15 – 4 = 
(gratisskole-
prinsippet) 

 Kantinedrift? 
 Forholde seg til 

PC, nettverk, 
skrivertilgang i 
hjemmet 

 Informasjons-
kanal for friv. org. 

 Melde bekymring 
om ekskludering 
til rektor 

 Entreprenørska 
 Språklig og 

aktivitetsmessig 
inkludering i alt 
undervisnings-
arbeid 

 Rådgiving/sosial-
lærer forsterkes 

 Miljøterapeut  
 Fortsette Ny Giv 

Skolesjef 5 – 16 år 

- Kvalitetsikre   
  gratisskole-  
  prinsippet. 
- Forebygge og   
  forhindre  
  eksludering 
  Jmfr. også   
  mobbe-   
  manifestet. 
- Holdnings- 
  skapende  
  arbeid. Kjøpe- 
  press, moter  
  osv. 
-Forebygge frafall 

 Sjekke ut og 
lukke avvik ift.    
§15 – 4, 

 Kartlegge 
data/nettverk 
skrivertilgang i 
heimen, 

 Justere 
aktivitet ift. 
kartleggingen 

 Kontaktlærer 
framskaffe 
info. om 
fritidssituasjon 
Melde 
bekymring til 
rektor som 
melder videre 
til koordinator. 

 Sosiallærer 
barntr. 

 Miljøterapeut-
stillinger vurd. 

 Fange opp 
risiko/ tilløp til 
frafall raskt 

 Ny giv videre- 
utvikles. 

 

D
rift og noe driftsendring  (prosjekt?) 

 

-  koordinator, 
-  hjemmet, 
-  NAV/ung-  
   domslos, 
 - barnevern 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitet - 
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering 

med 
Søkesum)* 

10 
Videre- 
gående 
skole 

Kompen-
satorisk, 

pedagogisk/ 
Organ-

isatorisk 

 Se grunnskole 
ovenfor 

 Ny Giv forts. 
 Nettverksarbeid 

ift. skulking, 
”dropout” og 
frafall. 

Rektor 16 – 21  

- Kvalitetsikre   
  gratisskole-  
  prinsippet. 
- Forebygge og   
  forhindreange  
  ekskludering og 
  eksluderende  
  situasjoner.   
-Koordinerte/sam- 
 ordne tjenester  
 ift. ”drop out” / 
 frafallsarbeidet 

 Se prikkpunkt 
grunnskole. 

 Etablere 
nettverk 
samarbeids-
fora mellom 
rådgiving, 
spes. ”drop 
out” aktører, 
lærlinge-
arbeid og 
arbeidsliv, 

D
riftsfokus noe prosjekt 

2012 

-Rådgivings- 
 tjeneste KVS, 
-Oppfølgings-      
 tjenesten,  
-Grep,  
-Vestmar  
 opplærings- 
 senter. 
- Delecto, 
- NAV - LOS 
- SLT 
- Koordinator 

 

11 

Helse og 
rehab. 
(herunder 
helsestasjon 
folkehelse 
og 
barnevern) 

Strukturelt og 
kompen-
satorisk 

 Gode rutiner. 
 Kartleggings-

verktøy. 
 Koordinering av 

tjenestene opp 
mot målgruppa. 
(Jmf. tiltaks-
område 1) 

 Familie-
veiledning 

 Registrere og 
bekymrings-
melde kjenne-
tegn på fattig-
doms-
problematikk. 

 Øke fokus på 
sammenheng 
fattigdom og 
helse (jmf. nyere 
forskning) 

Helsesjef 0 – 24 år 

 
 
- Enkel og entydig   
  tjenesteytelse  
  for å forebygge   
  og forhindre  
  ekskluderende  
  situasjoner  
  grunnet  
  økonomi. 
 
- Gode varslings- 
  rutiner ved  
  bekymring ift.  
  omsorg, helse-  
   og  
  boligsituasjon.  
 
 

- Knyttes opp mot  
  tiltaksområde 2 
 
- Forebygging   
  gjennom tidlig  
  intervensjon 
 
- Fremme   
  helsefremmende   
  tiltak også ift.  
  fattigdoms- 
  perspektivet. 
 
- Bedre rutiner for  
  registrering og  
  varsling av   
  bekymrede opp- 
  vekstvilkår 

D
rift og utviklingsarbeid 

 

- Koordinator,  
- Skole 
- Barnehage 
- NAV. 
- BUP, 
- Boligkons. 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitet og  
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering 

med 

Søkesum 
)* 

12 
Flyktninge-
tjenesten 

 

 Økonomisk 
veiledning 

 

 Sørge for min. en 
sosial-aktivitet på 
fritida  

 

Flyktningetj
. 

 
Familien 
 
 
6 – 18 år 

- Bedret  
  prioriterings-  
  evne, 
- sikre sosial  
  deltakelse 

-Samtaler og  
 undervisning 
-Samarb. med   
 foreldre og   
 lag/foreninger. 
-Sponse  
 kontingent/utstyr  
 mot at foreldre  
 møter på  
 trening/dugnader 

Noe 
drifts-
endr. 
+ noe 
pro-
sjekt 

2012 

- gjeldsrådgiver, 
- familiene, 
- kulturkontoret, 
- lag og   
  foreninger  
 (noen best.?) 
- koordinator 

 

13 Bolig Strukturelt 

 Kartlegge behov 
for sosial 
boligbygging 

 Bolig sosial 
handlingsplan 
revideres i 2012 

 Koordinere 
boliger for 
vanskeligstilte. 

Bolig-
konsulent 

Barne-
familier 

Gode bolig og 
oppvekstvilkår for 
barn og unge 

- Del av levekårs- 
  udersøkelse om    
  bolig 
- Få opprioritert  
  feltet (tiltak) 
- Sosial bolig- 
  bygging og  
  boligpolitikk inn  
  i planverket. 

Pro-
sjekt 

2012 
og 

2013 

Rådmannen, 
Eiendomssjef 
Kragerø 
kommunale 
boligstiftelse  
 

 

14 NAV 
Strukturelt og 
kompen-
satorisk 

 Informasjon 
 Identifisere alle 

barn og unge 
under fattig-
domsgrensa. 

 Samhandling. 
 Håndtere tiltak 

ovenfor (3.1.1.) 
 Gjeldsrådgiving 
 Talenter for 

framtida.  
 Ny giv  
 UngdomsLOS-

funksjonen 

NAV-leder 

Barne-
familier 
og 
ungdom 

 
- Tjenestene er  
   godt kjent. 
- Lav terskel når  
  hjelp trengs 
- En bruker - en  
  behandler, 
- balanse inntekt -   
  forbruk. 
- koordinert   
  tjeneste overfor  
  16 – 24 år (fra  
 ”drop out” til  
  skole og/eller  
  arb.liv.) 

- Finne   
  administrativ    
  ordning for  
  håndtering av  
  tiltak 3.1.1. 
-  Ny giv; samarb.  
   m/skolene vedr.  
   tilbud om  
   sommerjobb 
-  Generelt;  
   administrere og    
   organisere  
   tiltakene i  
   kolonne 3.  

D
rift 2012 

 
 
Ledernettverket 
for samhandling 
 
 
 
Rådgivertj. på 
skolene. 
 
 
Koordinator 

200.000,- 
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Nr. 
Tiltaks-
område 

Tiltaksform Tiltak/aktivitet Ansvarlig 
Mål-

gruppe 
Målbeskrivelse 

Aktivitet og  
arbeidsform 

Drift-
form 

Tid/ 
når 

Samarbeid/ 
koordinering 

med 

Søkesum 
)* 

15 
Admini-
strativt 

Strukturelt 

 Koordinering av 
tjenestene opp 
mot målgruppa. 
(Jmf. tiltaks-
område 1) 

 Bedre restanse-
rutiner vedr. 
barnehage, SFO, 
kulturskole 

Koordinator 

 
 
0 – 24 år 
 
 
 
1 – 20 år 

 
-Brukervennlighet 
 
 
 
 
-  Barna skjermes 

 
Jmf. tiltaks-
område 2, 3, 11 
og 14. 
 
Barnehage, SFO, 
kulturskole drøfte 
praksis ved fare 
for ekskludering. 

D
rift/ noe driftsendring 

2012 

 
- Økonomi-  
  avdelingen 
- kulturkonsul. 
- SFO ledere 
- barnehage- 
  ledere 

 

16 
Andre 
aktører 

Organisering 
   Etablere 

samarbeid 
Koordinator 0 – 24 år 

- Få oversikt over 
friv. hjelpearbeid 
- Samarbeidarena 

Invitere aktuelle til 
dialog, 
Tilrettelegging for 
hjelpearbeid 

P
rosjekt 

2012 

Frelsesarmeen 
Kirkens bymisj. 
Folkehjelpa, 
Røde kors 
Andre ? 

 

 Søknadssum    1.400.000,- 

 
)*   - forutsetter antakelig ca. 20% kommunal innsats. 
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Henvisninger og kildemateriell: 

 
 Kommunale dokumenter/planer: 
o Prosjektplanen – handlingsplanen mot barnefattigdom. 
o Kommuneplanen 2008 – 2010, samfunnsdel. 
o Boligsosial handlingsplan for Kragerø kommune. 
o Alkoholpolitisk handlingsplan for Kragerø kommune. 

 
 Andre off. dokumenter: 
o Bekjempelse av fattigdom – høringsutkast strategisk temaplan mai 2011, Skien kommune 
o Fattigdom blant barn og unge i Hamar kommune – en utredningsrapport 2007. 
o Handlingsplan mot fattigdom Asker kommune 2006-2009. 
o Handlingsplan mot fattigdom Drammen kommune 2008 – 2011. 
o Publisering av prosjektmidler til fattigdomsarbeid for 2011. 
o SSB.  http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/ 
o Stortingsmelding nr. 6 2002-2003 
o ”Talenter for framtida” - http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5702&amid=3440709  

http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5688&amid=3475418  (her ligger flere relaterte dokumenter) 
 
 
Andre kilder: 
 Barnefattigdom i Norge. Fafo-rapport 2009, Nadim og Nielsen. 
 Fattige barn – et lokalt anliggende? Kommuners arbeid mot barnefattigdom. Hefte/brosjyre Framfylkingen 

og Redd Barna 2010. 
 Fra kommunenes innsats mot barnefattigdom  Fou-rapport 2008 (KS) 
 KREM’s hjemmeside: http://www.krem-norge.no/krem-gjor/    
 Kulturskole for alle – rapport telemarkforskning 2009: 

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1640&merket=5 
 Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring. Karin Halvorsen 2011: 

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1881&merket=5 
 Ulikhetens pris – hvorfor likere fordeling er bedre for alle. Wilkinson og Pickett. Orginal 2009-2010. Norsk 

utg. 2011. 
 
 
Vedlegg: 
 Prosjektplanen for ”Handlingsplan mot barnefattigdom” 
 Samtaleguide – spørreundersøkelse ift. målgruppas foresatte. 
 Spørreskjema til lag og foreninger. 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5702&amid=3440709
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5688&amid=3475418
http://www.krem-norge.no/krem-gjor/
http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1640&merket=5
http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1881&merket=5

