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Sammendrag 
Handlingsplan mot barnefattigdom er en oppfølging av tiltak i kommuneplan for Evje og Hornnes 

kommune 2010-2021.   

 
Målet er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. 

Målgruppe er 

 Barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt 

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

 
Handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i:  

 Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet. 

 Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe. Barne-, ungdoms, og 

familiedirektoratet (BUFDIR) 

Regjeringens mål er å skape muligheter for alle. De fleste barn i Norge vokser opp i trygge familier med 

gode økonomiske vilkår. Samtidig er det familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår, svak 

økonomi eller begge deler. Barn i husholdninger med lav inntekt er utsatt for mange ulike 

levekårsulemper. Barnekonvensjonen artikkel 27 gir barn rett til en levestandard som er tilstrekkelig på 

alle områder. I tillegg til foreldrenes ansvar, innebærer artikkelen at staten har plikt til å støtte de 

foresatte. Det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom, både på kort og lang sikt, er å sørge for 

at flest mulig er i arbeid. (Fra Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom. Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet.) 

 

Begrepene «barnefattigdom» eller «barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt»?  

I denne handlingsplanen har vi søkt å etterstrebe bruken av begrepet barn som lever i familier med 

vedvarende lavinntekt, da dette vil være mindre stigmatiserende for de barna det gjelder.  Bruk av denne 

betegnelsen handler også om at barn sjeldent betraktes som økonomiske aktører (Bufdir 07/2016). 

Lavinntekt defineres som en husholdnings inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten, og er et 

relativt fattigdomsmål. I handlingsplanen brukes lavinntekt som en indikator, en beskrivelse for hvordan 

situasjonen og utfordringsbildet er i Evje og Hornnes kommune. Samtidig er fokus rettet mot barnets 

rettigheter og barnets beste; et barneperspektiv som innebærer å sette barnet i fokus, og søke å forstå 

barnets situasjon slik barnet selv opplever at det det er å vokse opp i en familie med vedvarende 

lavinntekt.  

 

Forskning viser at tiltak som virker i dette arbeidet er å se familien som ressurs og ha fokus på tiltak 

som styrker familien. Investeringen ligger i det familien gjør; i form av barneoppdragelse, rutiner i 

hjemmet som å få barna opp om morgenen, mat, deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter. Videre sier 

forskning at gode generelle tiltak universelt for alle har mer effekt, enn spesielle tiltak. Et eksempel på 

dette er barnetrygden. Slike tiltak viser seg også å være mer økonomisk stabile. 

I 2017 kom det en rapport om «Oppvekststedets betydning for barn og unge» (Brattbakk & Andersen) 

om nabolagets betydning for barns oppvekst. I dette ligger å planlegge boligområder for alle, og tenke 

mangfold i utvikling av boligområder og nabolag.  

 
En hensiktsmessig måte å se tiltak mot fattigdom på er, ifølge Fløtten & Nielsen (2015),å dele inn i tiltak som  

 Kan bidra til å redusere fattigdommen, og 

 Kan bidra til å lindre fattigdommens konsekvenser, uten at fattigdomsratene som sådan nødvendigvis 

reduseres.  

 reduserer fattigdommens konsekvenser her å nå, og 

 har betydning for barnets framtidige livssituasjon og levekår.  

 
Med utgangspunkt i forskning og kunnskap på området, og anbefalinger om hensiktsmessige måter å 

dele inn tiltak på (Fløtten og Nielsen 2015), er det i handlingsplan mot barnefattigdom lagt vekt på 

strategier og tiltak : 

- Gode generelle tiltak universelt for alle  
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- Har betydning for barnets livssituasjon her og nå, og barnets fremtidige livssituasjon og 

levekår 

- Løfter barn og unge og deres familier ut av lavinntekt 

- Samordning og samarbeid 

- Å se sammenheng med strategier og tiltak i regjeringens strategi (2015-2017); Barn som lever 

i fattigdom 

- Anbefalinger fra Agderforskning (Rapport 2015 

Strategier og tiltak er ikke i prioritert rekkefølge, men utgjør kommunens helhetlige innsats for å 

forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Finansiering av tiltakene i handlingsplanen står beskrevet i kapittel 8, og dekkes, avhengig av tiltakets 

art, innen ordinær drift, søkes finansiert gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, 

søknad om skjønnsmidler eller andre tilskuddsordningen. 
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Innledning  
Kommunestyret har i møte 10.12.2010 sak nr. 82/10 vedtatt kommuneplan for Evje og Hornnes 

kommune 2010-2021. Handlingsplan/økonomiplan er en del av denne. Ett tiltak i handlingsplanen er 

«Kartlegging status angående barnefattigdom i kommunen».  Handlingsplan mot barnefattigdom er en 

oppfølging av dette tiltaket og målet er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant 

barn, unge og barnefamilier. 

 

Innbyggertall i Evje og Hornnes kommune er 3614 innbyggere per 01.01.2017. Kommunen vil ifølge 

tall fra Statistisk Sentralbyrå ha en svak positiv folketallsutvikling frem mot 2021.  

Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et 

tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Kommunen har et 

barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Det er to barneskoler og en 

ungdomsskole og en videregående skole, Setesdal videregående skole avdeling Hornnes.  

Kommunen har kulturskole og ungdomsklubb og et stort organisasjonsliv. Frivillighet og dugnadsånd 

står generelt veldig sterkt i kommunen 

 

Handlingsplan mot barnefattigdom er utarbeidet med utgangspunkt i:  

 Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet. 

 Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe. Barne-, ungdoms, og 

familiedirektoratet (BUFDIR) 

 

Handlingsplanen er en oppfølging av, og forankret i: 

 Mandat – utarbeiding av handlingsplan tidlig innsats barnefattigdom, adm.vedtak 

saknr.257/2016. 

 Økonomiplan 2017-2020, Kommunestyrevedtak sak nr.84/2016. 

 Oppsummering utredning tiltak for økt selvforsørgelse, K-styresak nr. 55/2013  

 Boligpolitisk handlingsplan (2013-2021), K-styresak nr.58/2013 

 Plan for helse og omsorg 2013-2021, K-styresak nr. 61/2013 

 Kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2010-2021, K-styresak nr. 82/2010. 

Boligpolitisk handlingsplan  

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2021 for Evje og Hornnes kommune er vedtatt av Kommunestyret, 

K-sak nr.58/2013. Planen omhandler både det boligsosiale behovet, og det mer generelle behovet for 

boliger som kommunen skal ha ansvar for. Planen er en temaplan og rulleres årlig i forbindelse med 

kommunens behandling av økonomiplan og budsjett. Boligpolitisk handlingsplan er utarbeidet med 

formål om å imøtekomme behovet for, og samordning av utleieboliger innen Flyktningtjenesten, 

NAV, barnevern, psykisk helse og rus, omsorgsboliger og eventuelt andre kommunale enheter. Planen 

er en oppfølging av arbeidet med utredning «Tiltak økt selvforsørgelse». 

 

Begrepet «barnefattigdom» eller «barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt» ?  

I denne handlingsplanen har vi søkt å etterstrebe bruken av begrepet barn som lever i familier med 

vedvarende lavinntekt, da dette vil være mindre stigmatiserende for de barna det gjelder.  Bruk av denne 

betegnelsen handler også om at barn sjeldent betraktes som økonomiske aktører (Bufdir 07/2016). 

Lavinntekt defineres som en husholdnings inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten, og er et 

relativt fattigdomsmål. I handlingsplanen brukes lavinntekt som en indikator, en beskrivelse for hvordan 

situasjonen og utfordringsbildet er i Evje og Hornnes kommune. Samtidig er fokus rettet mot barnets 

rettigheter og barnets beste; et barneperspektiv som innebærer å sette barnet i fokus, og søke å forstå 

barnets situasjon slik barnet selv opplever at det det er å vokse opp i en familie med vedvarende 

lavinntekt.  
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1.0 Mål og målgruppe 
 
Målgruppe 

 Barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt 

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

  

Mål 

Målet er:   

Å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og 

barnefamilier 
 
Resultatmål: 

 Felles grunnleggende verdier og holdninger som grunnlag for kommunens innsats for å 

redusere barnefattigdom 

o Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten og NAV har et 

familieperspektiv og handler i tråd med felles verdier 

o Kommunens ansatte har forståelse for hvilke utfordringer som er knyttet til å vokse 

opp i fattige familier i Evje og Hornnes kommune 

 Økt sosial mobilitet 

 Bedre koordinering og samordning mellom tjenestenivå 

 Bedre koordinering og samordning av lokale tiltak 

o Tiltak sees i sammenheng på tvers av tjenesteområder 

o Tiltakene er sektorovergripende 

o En gjennomgående tiltakslenke for å nå målsettingen 

o Kontinuerlig evaluering av effekten av de tiltak som settes i verk 

 Andel barn og unge som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt er under eller på 

linje med landet og fylket (Folkehelseprofilen) 

 Andel arbeidsledige 15-29 år er lavere enn landet (Folkehelseprofilen). 

 Frafall i videregående skole er lavere enn landet og fylket(Folkehelseprofilen). 

 Ungdom gir tilbakemelding om at de er godt fornøyd med foreldrene sine ( Ungdata)  

 Ungdom gir tilbakemelding om at de er fornøyd med nærmiljøet sitt (Ungdata)  

 Alle barn og unge opplever at de har gode venner der de bor 

 Elevene opplever skolen som et sted for trivsel og mestring (Elevundersøkelsen) 

 
Mål og resultatmål er utgangspunkt for de strategier og tiltak i handlingsplanen, og et grunnlag i 

evaluering av tiltakenes effekt. Tallgrunnlag hentes årlig ut fra folkehelseprofilen til kommunen, 

Ungdata- undersøkelsen som gjennomføres annenhvert år og elevundersøkelsen (årlig for elever i 7.og 

10.trinn). Utviklingen sees over tid. 

 
2.0 Gjennomføring og mandat for arbeidet med utvikling av handlingsplanen  
Utarbeiding av handlingsplanen er gjennomført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med et fastsatt 

mandat, gitt i administrativt vedtak sak nr.257/2016. Arbeidet startet opp i januar 2017, og 

arbeidsgruppa la fram sin rapport for rådmann medio august 2017. 

 

Mål for arbeidet har vært å utvikle og forankre en kommunal handlingsplan for å forebygge og 

redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. 

 

Bredt sammensatt arbeidsgruppe med et fastsatt mandat 

Arbeidsgruppa har bestått av personer som er engasjerte og oppriktig interesserte i arbeid med tidlig 

innsats barnefattigdom (TIBA) for å oppnå positive resultater av arbeidet, og for å skape 

«smitteeffekt» ellers i kommunen. Arbeidsgruppa har bestått av: 

 Avdelingsleder NAV 
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 Avdelingsleder Flyktningtjenesten 

 Enhetsleder Enhet for barnehage 

 Enhetsleder Enhet for kultur 

 Rektor Evje barneskule på vegne av skolene 

 En helsesøster fra helsestasjonen 

 En representant fra Midt- Agder barnevern.  

 Enhetsleder helse og familie 

 Rådgiver oppvekst (sekretær og leder for arbeidsgruppa) 

 

Omfang:  

Arbeidsgruppa har hatt ett møte a 3t en gang i måneden i perioden januar til medio august 2017. 

Arbeidsgruppa vil ha ansvar for arbeid med implementering av handlingsplanen etter at 

kommunestyret har vedtatt denne. I dette ligger å sette i verk skisserte tiltak, og koordinere innsatsen 

på tvers av enheter og sektorer. Oppstart av dette arbeidet er medio november 2017 med videreføring i 

2018. 

 

Mandat for arbeidsgruppas arbeid har vært å utarbeide en helhetlig plan for arbeid mot barnefattigdom 

med tiltak innenfor følgende områder 

 Generell kunnskaps- og kompetanseheving og forankring av arbeidet mot barnefattigdom i 

kommunen 

 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barnefattigdom, i dette ligger også en vurdering av  

o Myndiggjøring og selvstendiggjøring 

o Delta i analyse og utarbeiding av tiltak i en helhetlig handlingsplan for arbeid mot 

barnefattigdom, og koordinere innsatsen på tvers av enheter og sektorer 
 
 

3.0 Begrepsavklaring barn i familier med vedvarende lavinntekt 
Oppmerksomheten om barnefattigdom i Norge kan oppfattes som overdreven sett fra et internasjonalt 

perspektiv (Fløtten & Nielsen 2015).  Andel barn som lever i familier med lave inntekter har likevel 

økt betydelig de siste 10-15 årene. Fløtten & Nielsen (2015) viser til at i noen sammenhenger 

beskrives dette som barnefattigdom, og i andre sammenhenger som barn i lavinntektsfamilier. 

Økningen i andel barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier har gjort at de siste fire 

regjeringene har alle hatt bekjempelse av fattigdom i barnefamilier som et mål. 

 

Hensikten med en fattigdomsdefinisjon, et fattigdomsmål og en fattigdomsgrense, er å kunne peke ut 

de personene man mener det er et felles ansvar å hjelpe ut av situasjonen.  Samtidig har man i de 

senere år blitt mer forsiktig med å benytte fattigdomsbegrepet når fattigdom måles med utgangspunkt i 

inntekt etter skatt. Dette omtales nå som vedvarende lavinntekt (BufDir).   

 

I denne handlingsplanen har vi søkt å etterstrebe bruken av begrepet vedvarende lavinntekt når vi 

omtaler barnefattigdom. 

 

Fattigdom som lavinntekt. 

Fattigdom kan måles ved hjelp av indirekte indikatorer og den vanligste av disse er inntekt. Dette 

målet er grunnlaget for de årlige rapporteringene om utvikling av lavinntekt fra Statistisk sentralbyrå, 

og i internasjonale sammenligninger av lavinntekt fra OECD og EU. En persons inntektsnivå antas å 

være en god indikator på hva slags levekår denne personen er i stand til å skaffe seg, og 

fattigdomsgrensen settes ved det inntektsnivået man mener er minimum for å kunne opprettholde en 

akseptabel levestandard i et samfunn. Det betyr ikke at alle med lavere inntekt nødvendigvis sliter med 

å opprettholde en akseptabel levestandard, men det betyr at man ikke kan regne det som sannsynlig at 

personer med så lav inntekt kan klare seg. Dette kan for eksempel være påvirket av hvilke andre 

ressurser en person har tilgang på, eller hvor høy inntekten var før den falt ned under 

fattigdomsgrensen(Fløtten & Nielsen 2015).  
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Fattigdomsgrense. 

De to vanligste fattigdomsmålene i norsk sammenheng er årlig inntekt under 60 prosent av 

medianinntekten, eller inntekt under 60 prosent av et treårig mediangjennomsnitt. Begge disse målene 

er statistiske mål som benyttes til å se utviklingen i lavinntekt, og har ikke status som offisielle 

fattigdomsmål. Medianinntekten er den midterste inntekten i inntektsfordelingen. For å finne 

medianinntekten ordner man alle inntekter i stigende rekkefølge, og medianinntekten er da den 

inntekten som deler inntektsfordelingen i to like store deler. Halvparten av befolkningen har inntekter 

over medianinntekten, og halvparten under. Den konkrete lavinntektsgrensen varierer med 

husholdningens størrelse. ( Fløtten & Nielsen 2015). Det er husholdningens samlede inntekt som 

legges til grunn, og omfatter både skattepliktige inntekter som for eksempel sosialhjelp, bostøtte fra 

Husbanken, stipend fra statens lånekasse. Lån fra statens lånekasse regnes ikke som inntekt. 

 

EU legger til grunn at de som tjener under 60 prosent av medianinntekten har lavinntekt. Man vil få 

flere innbyggere som vil bli definert som gruppen ved lavinntekt ved bruk av EU sin definisjon. I 

arbeid med denne handlingsplanen er det definisjonen til EU som vi har valgt å forholde oss til når det 

gjelder lavinntekt, fordi det er denne definisjonen som hovedsakelig blir benyttet på regjeringen sine 

sider. Det er også denne definisjonen som legges til grunn i folkehelseprofilens definisjon av andel 

barn i lavinntektsfamilier i kommunen.  

 

I definisjon av grensen for hvem som har en lavinntekt er det også viktig å ta hensyn til varigheten av 

den tiden familien har lav inntekt. Det er stor forskjell på å ha vedvarende lav inntekt og det å ha 

lavinntekt i ett år. Alle kan av ulike årsaker som for eksempel studie, lærlingtid og permisjoner ha lav 

inntekt en kortere periode på opptil ett år uten å tilhøre de som har vedvarende lav inntekt. Vedvarende 

lavinntekt har man først når inntekten har vært lav over tid. EU definerer de som har hatt lav inntekt to 

av de tre siste årene som fattige. 

 
Fattigdom eller dårlig råd? 

Fløtten & Nielsen (2015) viser til at inntektsnivået og den generelle levestandarden i Norge er høy. 

Det innebærer også at når fattigdomsgrensen settes som en bestemt andel av den totale inntekten, så 

betyr det også at den norske fattigdomsgrensen er høy, også i Europeisk sammenheng. Det betyr at de 

som havner under fattigdomsgrensen i Norge har bedre kjøpekraft enn de som havner under grensen i 

andre land. Denne situasjonen er medvirkende årsak til at mange er tvilende til om det er riktig å kalle 

dem med de laveste inntektene i Norge for fattige. 

 

Barns rettigheter 
Fattigdom blant barn er i strid med FN’s barnekonvensjon, og det er særlig tre artikler i 

barnekonvensjonen som er aktuelle i forhold til dette: 

 Artikkel 26: Staten skal sikre at barn får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det 

har krav på etter landets lover. 

 Artikkel 27: Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Staten 

har plikt til å støtte de foresatte. 

 Artikkel 31: Alle barn har rett til hvile, lek og fritid og til fritt å delta i kulturliv og 

kunstneriske aktiviteter. 

 Artikkel 12: Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger 

skal tillegges vekt. 

Barnekonvensjonen har forrang for norsk nasjonalt lovverk, og innebærer at alt lovverk i Norge skal 

måles opp mot kravene i Barnekonvensjonen (Fløtten 2009). 

Innenfor det norske lovverket som skal sikre barn mot dårlige livsvilkår nevnes særlig: 

 Lov om sosiale tjenester § 1 

 Lov om barneverntjenester § 1-1 

 Lov om barneverntjenester § 4 

 Opplæringsloven § 11 

 Barnehageloven § 3 

 Plan og bygningsloven § 5-1 
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 Barneloven § 5 

 
Barn i familier med vedvarende lavinntekt og marginalisering 
Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er utsatt for mange ulike levekårsulemper ( BUFDIR 

2017).   

Sannsynligheten for å havne i en marginalisert posisjon er klart høyere hvis familien barnet vokser opp 

i sliter med økonomi eller mangelen på ressurser. Selv om Norge har et høyt velstandsnivå er ikke 

arbeidet med å bedre og optimalisere barn og unges oppvekstvilkår ferdig. En god oppvekst varer i 

generasjoner (Kari Killèn). Når vi skal se på hva som bidrar til en god eller dårlig oppvekst, må vi 

bruke både et nåtids- og et fremtidsperspektiv. Nåtidsperspektivet for å tilrettelegge for at alle barn og 

unge har en god oppvekst med trygghet og utviklingsmuligheter her og nå, og fremtidsperspektivet, 

som innebærer at vi har kunnskap om barn og unges oppvekst fordi det som skjer i oppveksten 

påvirker videre barndom og voksenliv. Konsekvensene av negative barndomsopplevelser er 

kumulative, det vil si at jo flere slike opplevelser i barndommen, desto større sannsynlighet har barn 

for å slite senere i livet ( Killengreen Revold, 2014).  

 

3.1. Årsaker til vedvarende lavinntekt i barnefamilier 

Det er flere mulige årsaker og forklaringer på hvorfor andelen barn i familier med lavinntekt har økt. 

Forhold som kan ha påvirket denne utviklingen kan være: 

 De voksnes manglende tilknytning til arbeidslivet 

 Mangel på arbeid og arbeidsinntekt 

 Arbeidsinntekten er for lav i forhold til hvor mange som bor i husstanden 

 Enslige forsørgere med lav eller ingen arbeidsinntekt 

 Innvandrere med lav eller ingen arbeidsinntekt. Lav eller ingen sysselsetting 

 Underregulering av barnetrygden ( NOU 2009:10, side 232) 

 Lavt utdanningsnivå gir risiko for dårligere betalte jobber ( Fløtten & Nielsen 2015) 

 

Forskning viser at enkelte grupper er mer utsatt enn andre. Faktorer som betydning for en familie er i 

risiko for å oppleve fattigdom er: 

1) De voksnes tilknytning til arbeidslivet (Kaur 2013:61) 

       Barn med forsørgere som der det ikke er noen yrkestilknytning, eller der det kun er en  

       forsørger i arbeid, og der familiene er avhengig av trygdeytelser og sosialhjelp. 

2) Barn med en forsørger. Barn i familier med kun en forsørger har nærmere 2,5 ganger så stor 

sjanse for å falle inn under kategorien fattige, enn barn med to forsørgere. Barn av enslige 

mødre er spesielt utsatte for å oppleve fattigdom (Nadim og Nielsen 2008). 

Tilknytning til arbeidslivet har nær sammenheng med utdanningsnivå. Fløtten & Nielsen (2015) viser 

til at personer i lavinntektsgruppen har lavere utdanning enn befolkningen for øvrig. Det at 

lavinntektsfamiliene er mer økonomisk utsatte er imidlertid ikke en årsak til fattigdom, men en 

konsekvens av den. 

 

To hovedårsaker til at personer ikke har arbeid som gir god nok inntekt eller ikke har arbeid: 

 Mangel på utdanning, som betyr at personen ikke har nok kompetanse til å komme inn på 

arbeidsmarkedet 

 Helse, både fysisk og psykisk, som kan begrense en persons deltakelse i arbeidslivet. 

 

3.2. Konsekvenser av å leve med vedvarende lav inntekt. 

Fløtten & Nielsen (2015) deler konsekvensene av å vokse opp i en familie med lavinntekt i to grupper: 

1. De umiddelbare konsekvensene, dvs. hvordan det oppleves å leve i en familie med lav inntekt. 

2. Forskning som sier noe om de langsiktige konsekvensene av å vokse opp i lavinntektsfamilier, 

hvor konklusjonen er at de som har levd med lav inntekt i oppveksten er mer utsatt for ulike 

levekårsproblemer senere i livet. 
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Som grunnlag for Stortingsmeldinger og forskning er det gjennomført undersøkelser og studier som 

eksplisitt sier noe om konsekvensene av å vokse opp og leve i en familie med lav inntekt. Noen av 

konsekvenser er: 

 Barn fra lavinntektsgruppen er gjennomgående mindre aktive og deltar mindre i  i 

organiserte fritidsaktiviteter ( Stefansen 2004:111, Kristoffersen 2010:165 og Sletten 

2011). Foreldres begrunnelse var at det skyldtes familiens økonomi eller andre forhold ( 

Fløtten & Kavli 2009:107). 

 Kjønnsforskjeller i deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Novas undersøkelse viser at 

det er færre jenter enn gutter som deltar i aktiviteter i lavinntektsgruppen, mens det ikke er 

slikte forskjeller i kontrollutvalget (Stefansen 2004:112) 

 Helse: sammenhengen mellom helseproblemer og ressurstilgang (Wilkinson & Marmont 

2003; Sund & Krokstad 2005). Det er påvist en sammenheng mellom lavinntekt og dårlig 

helse, men det trengs mer forskning for å fastslå lavinntektens eventuelle selvstendige 

effekt på helsa. 

 Psykisk helse; sammenheng mellom psykisk helse og lavinntekt undersøkt i en norsk 

setting (Bøe 2013), både i forhold til mentale helseproblemer hos barn og søvnproblemer 

hos barn. I disse studiene kommer det også fram at det er en sammenheng mellom 

foreldrenes utdanningsnivå og barns psykiske helseproblemer. 

 

 

4.0 Situasjonen i Evje og Hornnes kommune 

4.1. Folkehelseprofil for Evje og Hornnes kommune 

Folkehelseprofilen er en indikator på status og utfordringsbilde i den enkelte kommune, sammenlignet 

med fylke og landet som helhet.  

Tabellen nedenfor viser utvalgte indikatorer fra folkehelseprofilen for Evje og Hornnes kommune 

perioden 2013-2014, som grunnlag for kommunens utfordringsområder: 
Indikator – andel vises i prosent 2013 2014 2015 2016 2017 

Andel barn (0-17 år) som bor i husholdning med 

lav inntekt 

10,9 % 16,9 % 17 % 17 % 16 % 

Andel barn av enslige forsørgere 20 % 20 % 19 % 18 % 18 % 

Andel uføretrygdede i alderen 18-44 år 3,7 % 4,5 % 4,6 % 4,9 % 5 % 

Andel arbeidsledige 15-29 år  2,1 % 2,8 % 4,3 %  

Frafall i videregående skole 24 % 24 % 17,9 % 13 % 13 % 

 

Sammendrag utfordringsbildet 

Tabellen viser at kommunen for perioden 2013-2017 har flere utfordringer innen området levekår. Dette 

går spesielt i forhold til andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt der andelen er 

høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen barn som levde i familier med lav inntekt var 11 % i 

Agderfylkene, og at det er en sterk overvekt av fattige barn fra etnisk norske familier. Tall for 2017 viser 

at andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere i Evje og Hornnes kommune 

enn i landet som helhet. I 2017 er andelen for Evje og Hornnes 16 %, mens den for fylket er 13 % og 

for landet 12 %. 

Videre ser vi av tall fra folkehelseprofilen at andel barn med enslig forsørger er høyere i Evje og 

Hornnes enn i landet som helhet.  I 2017 er andel barn av ensligere forsørgere er høyere enn landet 

som helhet, 18 % i Evje og Hornnes mot 15 % for landet.  

Andelen uføretrygdede i alderen 18-44 år er høyere enn landet, og på linje med resultat for fylket. Tall 

for 2017 viser at andelen i Evje og Hornnes kommune er 5 %, og for landet 2,5 %.  

Frafall i videregående skole er lavere enn både fylket og landet. Tall for 2017 i Evje og Hornnes er 13 

% mot 23 % for fylket og landet.  

Utfordringsbildet som vises i disse indikatorene stemmer på mange måter med det utfordringsbildet vi 

ser gjennom våre tjenester i kommunen. 
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Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunen, sammenlignet med fylket og hele landet i perioden 

2005-2013 i forhold til andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lavinntekt. Kilde: 

Folkehelseprofilen 2016. 

 
  

4.2. Mottakere av økonomisk sosialhjelp  
Oversikten viser antall innbyggere som er mottakere av økonomisk sosialhjelp: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall totalt 

kap 4200 

og 4500 

92 126 138 127 157 166 158 149 

Andelen 

som er 25 

år eller 

yngre 

28 39 36 33 45 44 51 36 

 

Ca 40 barnefamilier mottok sosialhjelp i 2016; altså uendret fra antallet i 2012 og 2013. 

  

Det er også verdt å merke seg at for gruppen flyktninger inngår det i tallmaterialet både de som er innenfor 5-års 

perioden og de som ikke er det. 

 

Pr. i dag har kommunen ca. 30 ungdommer mellom 16-25 år som er registrert som arbeidssøkere hos NAV og 

som får oppfølging som ordinære arbeidssøkere, er på arbeidsavklaringspenger eller i ulike tiltak. I 2013 var 

dette tallet ca. 50. En del av disse finner man igjen i sosialhjelpsstatistikken, da de ofte mottar sosialhjelp i 

tillegg til arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger. Noen vil også være helt uten inntekt og forsørges av 

sosialtjenesten i sin helhet. Per 31.12.16 mottok 6 personer under 25 år sosialhjelp som hovedinntekt. 

 
Rapport arbeidsledighet august 2017 

 

Kommune 

Helt ledige Helt 

ledige 

Helt 

ledige 

Endring 

fra  

Arbeidsledige i % av 

arbeidsstyrken 

Menn  kvinner August 

2017 

Juli 2017 August 

2016 

August 

2017 

Juli 2017 August 

2016 

Evje og 

Hornnes 

23 14 37 32 -15 2,1 1,8 2,9 

 
Evje og Hornnes kommune har per august 2017 en ledighet på 2,1%. 
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4.3. Utvikling i antall meldinger til barneverntjenesten 

Barneverntjenesten opplever en stadig økning i antall bekymringsmeldinger. Dette ser vi også når det 

gjelder antall undersøkelser som konkluderte med tiltak: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall meldinger 

til barnevern- 

Tjenesten 

32 32 49 61 82 63 37 80 

Antall 

undersøkelser som 

konkluderte med 

tiltak 

15 14 17 31 53 16 20 26 

 

Av meldinger i 2016 utgjør hovedbekymringen i 35 meldinger mistanke om fysisk/psykisk 

mishandling, seksuelle overgrep, vitne til konflikt og vold i hjemmet.  I 39 av meldingene utgjør 

hovedbekymringen foreldrenes psykiske og/ eller rusproblemer.  I 8 meldinger utgjør 

hovedbekymringen barnets atferd (rus/psykiatri osv). 

Barn med hjelpe-/omsorgstiltak i barneverntjenesten pr 31.12.2016 totalt er 44. Av disse er dårlig 

økonomi en del av problemstillingen i ca. halvparten av sakene. 

 

I 2016 mottok barneverntjenesten 80 meldinger fra Evje og Hornnes. Meldingene gjelder 

 79 barn fordelt på 51 familier.  

 29 barn fordelt på 21 familier med enslig forsørger, hvorav 26 barn i 19 familier lever med 

far alene 

 10 barn fordelt på 4 familier med flyktningstatus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtatt Kommunestyresak nr. 48/2017 
 

12 
 

5.0  Barneperspektiv 
Barnekonvensjonen artikkel 27 gir barn rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. En 

oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn 

jevnaldrende har (Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi). Barnekonvensjonen er en 

overordnet rettesnor for den nasjonale strategien.  

 

Barnekonvensjonen artikkel 12: Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets 

meninger skal bli tillagt vekt.  

 

Barns rett til medvirkning er et sentralt hensyn i blant annet norsk barnevernrett, barnehageloven og 

lov om sosiale tjenester i Nav, og følger av Grunnloven § 104 og FN’s barnekonvensjon artikkel 12 nr. 

1.   

Prinsippet om barnets rett til medvirkning etter barnekonvensjonens artikkel 12 må sees i sammenheng 

med prinsippet om barnets beste. FN’s barnekomite har uttalt at en forsvarlig vurdering av hva som er 

best for et barn, først kan skje når barnet har fått anledning til å uttale seg om sine synspunkter, og det 

er lagt tilstrekkelig ved på disse synspunktene. 

 

Barneperspektiv innebærer å sette barnet i fokus, og søke og forstå barnets situasjon slik barnet selv 

opplever den. Det handler om å se situasjonen i fra barnets ståsted, og få innspill fra barnet om 

hvordan det er å vokse opp i familier med lav inntekt.   

 hvordan er familielivet, stemningen? 

 hva er vanskelig og hva kan gjøres for å løse disse problemene? 

 hvordan er det i barnehagen/på skolen? 

 hvordan er det etter skoletid? 

 Hvordan tenker barnet om fremtiden? Muligheter og løsninger? 

Det sentrale er få fram og ta barnets perspektiv på situasjonen, samt at barnet får mulighet til å komme 

med innspill til tiltak som kan bidra til å bedre barnets situasjon (Erfaringer og råd fra barn og unge, 

Høring gjennomført av redd barna).  
 

Barneperspektivet er noe som må tilstrebes i enhver sak. Det handler om å se det fra det enkelte barns 

perspektiv i den enkelte sak. Barneperspektivet innebærer at det tas særlig hensyn til barn og unge, og 

at barn og unge sikres en trygg oppvekst med deltakelse og aktiviteter selv om foreldrene har en 

vanskelig økonomi. Dette har også sammenheng med å motvirke fattigdom og bidra til å bryte sosial 

arv. 

 

Et felles langsiktig barneperspektiv for Evje og Hornnes kommune innebærer:   

 Barn og unge er alles ansvar 

 Barn og unge skal oppleve at de blir lyttet til og erfare at de blir hørt og tatt på alvor 

 Å legge til rette for og sikre aktiv medvirkning fra barn og unge 

 Barn og unge får si sin mening i alt som vedrører dem og bli hørt 

 Å søke å forstå barnets situasjon slik barnet opplever det 

 Å sikre barn og unge en trygg oppvekst med deltakelse og aktiviteter 

 Fokus på barn og unges perspektiv i møter med familien 

 Barn og unge får oppleve fellesskap og at deres mening blir hørt og tatt på alvor 

Et felles langsiktig barneperspektiv legges til grunn i kommunens plan- og styringsdokumenter, og i 

arbeidet innenfor kommunens tjenesteområder. 
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6.0  Strategier og kjennetegn på god praksis 
Å bekjempe ulikhet i barns utviklingsmuligheter er å bekjempe fremtidig sosial ulikhet (Bufdir 2017). 

For å få dette til må det være både en bred innsats og en spisset innsats. Med universelle og brede 

tiltak møter en alle, og er ikke avhengig av at man klarer å velge ut de «riktige» målgruppene. 

Fordelen med universelle tiltak er også at de ikke virker stigmatiserende. I tillegg vil man gjennom 

universelle tiltak kunne påvirke store deler av befolkningen, og på den måten bidra til at helsen eller 

de sosiale forholdene for hele befolkningen blir bedre. 

 

En hensiktsmessig måte å se tiltak mot fattigdom på er, ifølge Fløtten & Nielsen (2015),å dele inn i 

tiltak som  

 Kan bidra til å redusere fattigdommen, og 

 Kan bidra til å lindre fattigdommens konsekvenser, uten at fattigdomsratene som sådan 

nødvendigvis reduseres.  

 reduserer fattigdommens konsekvenser her å nå, og 

 har betydning for barnets framtidige livssituasjon og levekår. 

 

Denne inndelingen av tiltak kan visualiseres i en skjematisk oversikt (Fløtten & Nielsen 2015): 

 

 
  

Kilde: Barnefattigdom – et kunnskapsgrunnlag. Av Tone Fløtten og Roy A. Nielsen, 

Forskningsstiftelsen Fafo. (Regjeringens strategi 2015-2017, side 90-111). 

 

Denne modellen er utgangspunkt for strategier, og tiltakene som foreslås i kapittel 7.0. i 

handlingsplanen. 

 

Strategier: 

 Fokus på barn og unges situasjon i familier med vedvarende lavinntekt 

 Styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant kommunalt ansatte, frivillige aktører og i 

lokalsamfunnet 

 Arbeidsrettede tiltak og aktiv deltakelse i samfunnet  

 Samordne de lokale tiltakene mot barnefattigdom 

 

Strategier og kjennetegn på god praksis: 

1. Fokus på barn og unges situasjon i familier med vedvarende lavinntekt 

Tiltak 

Redusere/fjerne 
fattigdom

Arbeidslinjetiltak

Overføringer

Bedre barn og 
unges levekår på 

kort sikt

Avhjelpende 
tiltak

Forebyggende 
tiltak

Bedre barn og 
unges levekår på 

lang sikt

Styrke familiens 
ressurser

Arbeidsrettede 
tiltak
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o Ansatte i offentlig sektor og frivillige aktører har et barneperspektiv og forståelse for 

hvilke utfordringer som er knyttet til å vokse opp i lavinntektsfamilier 

o Ansatte i offentlig sektor og frivillige aktører tar et aktivt ansvar for forebygging og 

bedring av livssituasjonen til barn og unge i målgruppe 

o God oppfølging av utsatte foreldre og hjelp til å mestre foreldrerollen 

o Forebygge at fattigdom går i arv og skape muligheter for alle 

o Sosial inkludering av barn og unge i barnehage, skole og fritid 

o Fokus på barnet i saksbehandling 

o Medvirkning og mestring 

 

2. Styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant ansatte i offentlig sektor, frivillige aktører og 

i lokalsamfunnet 

o Bevissthet og kompetanse for å være bedre rustet til å møte barn og familier på en måte 

som styrker deres forutsetninger for å lykkes 

o Skape muligheter for alle 

o Bedre muligheter for deltakelse i vanlige sosiale aktiviteter for alle 

 

3. Arbeidsrettede tiltak og aktiv deltakelse i samfunnet 

o Legge til rette for gjennomføring av utdanning  

o Få folk i arbeid for å sikre rimelig arbeidsinntekt i barnefamilier 

o Trygge og varige boløsninger for barn og unge i lavinntektsfamilier 

o Bistå enslige forsørgere uten arbeid i jobb 

o Tettere oppfølging av unge voksne 

o Jobbtilbud til ungdom 

o Identitet som arbeidstaker og en aktiv deltaker i samfunnet 

o Forebygge at fattigdom går i arv og skape muligheter for alle 

  

4. Samordne de lokale tiltakene mot barnefattigdom 

o Se tiltak i sammenheng og på tvers av tjenesteområder 

o Kontinuerlig evaluering av effekten av de tiltak som settes i verk 

o Tiltakene må myndiggjøre og styrke mulighetene til økt selvforsørgelse og 

selvstendighet 

o Samhandling og samarbeid på tvers av tjenesteområder 

o Informasjon om tiltak forebygging barnefattigdom er tilgjengelig og kjent 

o De nasjonale tilskuddsordningen knyttet til forebygging av barnefattigdom benyttes av 

offentlige tjenesteområder og frivillige organisasjoner. 

 

6.1. Eksisterende tiltak innen kommunens tjenester 
Kommuneplanen, «Oppsummering tiltak økt selvforsørgelse», «Boligpolitisk handlingsplan» og «Plan 

for helse og omsorg 2013-2021» er vedtatt i kommunestyret i 2012 og 2013 og utgjør 

styringsdokumenter som viser retning for tjenesteutviklingen. Flere tiltak er allerede iverksatt. 

Folkehelseprofil, andel sosialhjelpsmottakere i kommunen og utvikling i antall meldinger til 

barneverntjenesten sier noe om hvor kommunen har utfordringer.  

Følgende eksisterende tiltak anses som relevant for forebygging av barnefattigdom. 

 

6.1.1.Modell tidlig innsats i barnehagen 

Modell for tidlig innsats bygger på Kvellomodellen, og målgruppe er barn i alderen 1-6 år i 

barnehagen og deres foreldre. Arbeidet med implementering av modellen er gjennomført, og alle 
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barnehagene i kommunen bruker modellen. Det er utarbeidet årshjul for gjennomføring av 

observasjoner og tverrfaglige møter. Mål med modell for tidlig innsats er:  

 At barn som har behov for ekstra utviklingsstøtte skal få hjelp så tidlig som mulig fra 

barnehagene og /eller i samarbeid med de kommunale helse- og familietjenestene 

 En kvalitetssikring av barnehagetilbudet  

 Å hjelpe barnehagene med å arbeide systematisk gjennom økt kompetanse i forhold til å 

identifisere risiko og igangsette utviklingsstøttede tiltak for barnet 

 Å sikre tverrfaglig samarbeid 

 Å etablere et nært samarbeid med foreldre, de kommunale helse- og familietjenestene og 

barnehagen for å styrke kvaliteten på arbeidet i barnehagen og gi foreldrene økt trygghet i 

forhold til at barnet får en god utvikling. 

 

6.1.2.Barnehagen 

Formål med barnehagen er at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det 

innebærer å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns 

beste. Barnehagen skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 

Barnehagens innhold styres av barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. Barnehagen har fokus på trygge og gode barnehagemiljø som fremmer barns trivsel, sosiale 

og språklige ferdigheter, helse og livsmestring. Barnehagen skal gi omsorg, opplevelse av trygghet og 

tilhørighet. Fokus på relasjoner og barnas trygghet gjennom «Være Sammen» er tiltak for å styrke 

psykososiale forhold, bygge gode, trygge og inkluderende barnehagemiljø, og redusere sosial ulikhet i 

psykisk helse og trivsel blant barn.  

Barnehagene følger nasjonale satser for foreldrebetaling om makspris for barnehageplass. 

Kommunen følger opp den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid for 

3, 4 – og 5 åringer. 

Enhet for barnehage har tøylager til bruk i barnehagen for barn som av ulike grunner mangler tøy. 

 

6.1.3. Grunnskolen 

Det overordna mål for grunnskoleopplæringen er: 

 Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør de i stand 

til å delta i videre utdanning og arbeidsliv 

 Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med 

kompetansebevis som er anerkjent for videre studie eller arbeidsliv 

 Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring 

Skolen skal favne alle elever og gi dem likeverdig opplæring uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn og 

etnisk bakgrunn.  Skolene har fokus på arbeid med gode, trygge og inkluderende skolemiljø, og har 

tiltak for å styrke psykososiale forhold og redusere sosial ulikhet i psykisk helse og trivsel blant barn og 

unge. 

Tiltak i skolene som er relevante i forhold til forebygging og tidlig innsats barnefattigdom er: 

 Tidlig innsats, tidlig forebygging og deltakelse  

 Gratisprinsippet, Opplæringsloven § 2-15. 

 Skolene har en del utstyr som ski og skøyter til låns. Gjelder hovedsakelig til bruk i skolens 

aktiviteter. 

 Gratis tilbud om leksehjelp tilbys elever til og med 7.trinn. Nasjonal ordning. 

 Elever i ungdomsskolen får egen bærbar datamaskin. Denne kan kjøpes ut etter 10.trinn. 

6.1.4. Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Evje og Hornnes kommune bruker SLT-modellen i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant 

barn og unge. SLT står for «Samordning av Lokale rus- og kriminalforebyggende Tiltak». Mål med 

SLT- arbeidet er:  
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 En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og kriminalforebyggende tiltak 

 Koordinering av tiltak på systemnivå, både når det gjelder forebygging og oppfølging. 

 Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider 

godt på tvers av etater og faggrupper 

Målgruppe er: 

 Barn og unge under 18 år som har vanskelige oppvekstforhold eller som begår lovbrudd eller 

kan forventes å begå handlinger som er tilskade for dem selv eller andre, samt deres 

foreldre/foresatte 

 Unge voksne i alderen 18-20 år 

 

6.1.5. Kultur og idrett 
Innen for kultur- og idrettsområdet merkes fattigdom ved at barn fra familier med vanskelig økonomi 

som oftest ikke søker til disse tilbudene.  Enhet for kultur har ansvar for Fabrikken fritidsklubb som er 

et tilbud for ungdom i alderen 13 til 19 år. Dette tilbudet er gratis.  Ungdomsklubben arbeidet med 

jobbtilbud for ungdom der man blant annet ser på muligheten for ungdomsbedrift. Formål med dette er 

å gi ungdom arbeidserfaring. – ungdomsbedrift for å gi arbeidserfaring.  

Kulturskolen gir tilbud til barn fra 1.klasse og oppover.  

Evjemoen Kino gir kinotilbud for barnefamilier, ungdom og voksne annen hver søndag i skoleåret.  

Enhet for kultur har ordningen med «Rabakortet», en lokal ordning som gir redusert pris for ungdom 

på kino. 

 

På biblioteket er det gjort plass til bare å kunne være, gjøre lekser, låne PC, spille spill, låne piano m.v. 

Biblioteket legger også til rette for arrangementer, og skal være en møteplass for lokalbefolkningen. 

 

Kommunen mange frivillige lag og foreninger som gir et mangfoldig tilbud til barn og unge. Kultur og 

fritidsaktiviteter er en viktig arena for integrering og inkludering, og for å fremme barns helse og 

livskvalitet. De kan bidra til positivt selvbilde og identitet, relasjoner mellom voksne, jevnaldrende og 

eldre/yngre, sørge for at alle får muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke sin egen hverdag 

og omgivelser, og forhindre ensomhet. Det sprer glede til den som deltar i aktiviteten, den som er aktiv 

oppnår mestringsfølelse og blir i bedre psykisk og fysisk form. Aktivitet er gjerne knyttet opp mot 

sosiale møteplasser, noe som også er positivt for barns utvikling.  

Idrettslagene er en viktig integreringsarena for barn og unge. Utfordring med deltakelse er knyttet til 

kontingent, treningsavgift og utstyr.  Evje og Hornnes kommune har i mange år bidratt med å betale 

hall-leie for barn og unge innen idrett slik at flere kan delta. Videre gir kommunen gratis leie av 

lokaler i Furuly for aktiviteter rettet mot barn og unge.   

 

6.1.6.Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide ( 

helsenorge.no). Tiltak som er relevante i forhold til forebygging og tidlig innsats barnefattigdom er: 

 Gir praktisk økonomisk veiledning til foreldre ved behov. Kan dreie seg om tips om hva slags 

utstyr til barn en skal prioritere eller ikke, og hvordan en kan skaffe rimelig eller brukt 

barnetøy 

 Informerer om tilbud og aktiviteter for barn og foreldre, særlig de som ikke koster så mye 

 Oppmuntrer foreldre til å ta med barna på aktiviteter i nærmiljøet.  

 Tilbyr barselgrupper til alle foreldre.  

 Temasamling på helsestasjonen, for eksempel kosthold og aktivitet, søvn, økonomi og 

rettigheter, fysioterapi m.v. 

 Gir tilbud om foreldreveiledning/ COS-kurs for foreldre. 

 ICDP-foreldreveiledning brukes i det ordinære arbeidet i helsestasjonen.  

 Samarbeid med jordmor 

 Skolehelsetjeneste  

I regjeringens strategi (2015-2017) er tiltak 40; styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

gjennom økning av kommunens frie inntekter. Styrkingen vil være et løft i kommunens arbeid knyttet 

til familien, barn og ungdom, samt oppfølging av gravide. 
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6.1.7.Barneverntjenesten 
Det overordna målet for barneverntjenesten er: 

 Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

 Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 

 Fritidsaktiviteter, sosial trening og støttekontakt. 

Barneverntjenesten gir tilbud om foreldreveiledning både som COS-kurs for foreldre og ICDP-

foreldreveiledning i gruppe i barnevernssaker. 

 

6.1.8.Flyktningtjenesten 

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av midler til flyktninger som bosettes i 

kommunen, jfr. K-styrevedtak sak nr. 56/2013. Dette er blant annet tilskudd til nødvendig innkjøp av 

møbler og inventar, klær og utstyr ved ankomst til kommunen. Eksempler på tilskudd som rettes 

direkte inn mot barn er for eksempel tilskudd til funksjonelle klær/sko tilpasset årstid og bruk i 

barnehage/skole, barnehage- /skolesekk og nødvendige skolesaker, sykkel/hjelm, babyutstyr og 

dekning av utgifter til barnehage og SFO så lenge en eller begge foreldre deltar i 

introduksjonsordningen. Kommunen dekker kontingent/medlemsavgift til en fritidsaktivitet for både 

voksne og barn, for eksempel kulturskolen, idrettslag, samt eventuelt nødvendig utstyr de to første 

årene etter bosetting. Det tredje året etter ankomst dekkes 50 % av kontingent/medlemsavgift. 

Kommunens ytelser og tilskuddsrammen går utover Lov om sosiale tjenester i NAV, da den ikke er 

behovsprøvd.  

Flyktningtjenesten har iverksatt «Prosjekt Flyktningvenn» (2016-2017), for at den nybosatte 

flyktningen raskt skal kunne bli kjent i lokalmiljøet og knytte positive kontakter. På denne måten 

skapes det kontakt og vennskap som fører til at flyktningene lettere kan nyttiggjøre seg av ulike 

aktivitetstilbud som finnes i kommunen og utvide nettverket sitt på en god måte. For flyktningbarna 

kan dette være en mulighet til å delta på aktiviteter, turer og besøk som de ellers ikke hadde hatt 

mulighet til. Tiltaket er frivillig og gratis for begge parter. Oppfølging og veiledning skjer gjennom 

flyktningtjenesten. 

 

6.1.9.Sosialtjenesten i NAV   
Det overordnede målet for sosialtjenesten er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme 

overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Videre vil sosialtjenesten bidra 

til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, samt fremme 

likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 Innvilger skjønnsmessig støtte til kjøp av utstyr til barn, eks ski og skøyter, i tilfeller hvor 

familiens økonomi er svært vanskelig 

 Dekker skjønnsmessig busskort for ungdommer til fritidsaktiviteter og jobb 

 Dekker også en del barnehageplasser, etter at det er søkt om redusert foreldrebetaling. 

Sentralt i regjeringens strategi (2015-2017) er tiltak 46; aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk 

sosialhjelp. Vilkår om aktivitetsplikt for personer under 30 år som tildeles sosialhjelp er innført fra 

januar 2017,jf. Lov om sosiale tjenester i NAV 

 

6.1.10.Voksenopplæring 

Evje og Hornnes voksenopplæring gir tilbud om grunnskoleopplæring for voksne og Norsk med 

samfunnskunnskap. I Regjeringens Strategi (2015-2017) «Barn som lever i fattigdom» står det at 

utdanning er nøkkelen til å komme ut av fattigdom.  Videre går det fram at Norge har utviklet seg til et 

kunnskapssamfunn hvor det å ha fullført minimum videregående opplæring har blitt en forutsetning for 

å få jobb. Utdanning sikrer at flest mulig får sjanse til å få en jobb, og bidrar også til sosial mobilitet. 

Voksenopplæringen har fokus på kvalifisering til videre utdanning og arbeidsliv. For voksne med 

innvandrerbakgrunn er arbeid med bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv et 

viktig innsatsområde. Regjeringens strategi (2015-2017) tiltak 51: Introduksjonsloven – kvalifisering 

for arbeid og utdanning. 
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6.1.11. Enhet for Drift og forvaltning 

Enheten drift og forvaltning har en rolle i Evje og Hornnes kommune i forbindelse med boligarbeidet, 

spesielt med tanke på utleie av kommunale boliger. Mandat er gitt i kommunens boligpolitiske 

handlingsplan. 

 

6.2. Eksisterende tiltak i regi av frivillige lag og foreninger 

Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og har et rikt tilbud av aktiviteter innen kultur, idrett og 

fritid. I kommuneplanens samfunnsdel under Kultur og Fritid ser vi følgende tiltak som sentrale for 

prosjektet 

o Barn og unge skal prioriteres 

o Et viktig tiltak blir å tilrettelegge for aktiviteter som er tilgjengelig for alle 

o Finne aktiviteter som skaper aktivitet og tilhørighet for alle  

o Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høg kvalitet  

o Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene  

6.2.1. Ferieklubben 

Ferieklubben er et tilbud i regi av Røde Kors for barn i barneskolealder (1.-7.trinn). Tilbudet er i juli. 

Det er ment som et lavterskeltilbud for de som har foreldre som jobber i ferien, de som syns sommeren 

er lang eller de som kanskje mangler opplevelser i ferien. I tilbudet er det 45 plasser, og er et tilbud som 

ikke stigmatiserer, men som byr på opplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. 

 

6.2.2. Sanitetsforeningen 

Sanitetsforeningen har tilskuddsordning som lag og foreninger kan søke på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtatt Kommunestyresak nr. 48/2017 
 

19 
 

7.0.  Strategier og tiltak 2017-2020  
For å forebygge og bekjempe fattigdom som rammer barn og ungdom er vi avhengig av oppdatert 

kunnskap om hvilke tiltak som på best mulig vis bidrar til å bedre barnas situasjon. (Regjeringens 

strategi 2015-2017). Vi trenger først og fremst økt innsikt i hvilke forebyggende tiltak som motvirker 

at fattigdom går i arv, og hvordan vi i denne sammenheng best kan balansere universell og målrettet 

innsats.  

 

I utforming av og arbeid med tiltakene er det lagt vekt på 

 Gode generelle tiltak universelt for alle  

 Tiltak som har betydning for barnets livssituasjon her og nå, og barnets fremtidige 

livssituasjon og levekår 

 Løfter barn og unge og deres familier ut av lavinntekt 

 Samordning og samarbeid 

 Å se sammenheng med strategier og tiltak i regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i 

fattigdom, 

 Anbefalinger fra Agderforskning (Rapport 2015) 

 

Strategier og tiltak er ikke i prioritert rekkefølge, men utgjør til sammen kommunens helhetlige innsats 

for å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering av barn, unge og barnefamilier. 

 

Strategi 1: Fokus på barn og unges situasjon i familier med vedvarende 
lavinntekt 
 
Tiltak: Felles langsiktig barneperspektiv 

Målgruppe Evje og Hornnes kommune 

Mål Sterkere fokus på barn og unges rettigheter, også når det gjelder 

selvstendiggjøring og myndiggjøring 

Kunnskap om hvordan en oppvekst i fattigdom påvirker barn og 

unges hverdag. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Felles langsiktig barneperspektiv, jf. kap 3 i handlingsplanen, som 

vedtas og innarbeides direkte i kommunens plan og 

styringsdokumenter 

Forankring/ 

Relevans til 

regjeringens 

Strategi 

Grunnloven § 104: Barns rett til medvirkning 

FN’s barnekonvensjonen artikkel 3: Barnets beste 

FN’s barnekonvensjonen artikkel 12: Rett til å bli hørt 

Norsk lovverk;  lov om sosiale tjenester, lov om barneverntjenester, 

opplæringsloven, barnehageloven, Plan og bygningsloven. 

Tidspunkt og 

varighet 

Vedtak i kommunestyret 

Varighet: kommuneplanperioden 

Ansvarlige 

virksomheter 

Rådmann 

Økonomi Ordinær drift 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 
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Tiltak: Etablering av familiesenter 

Målgruppe Foreldre til barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være 

vanskelig 

Gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen 

Tilbud til barn som strever 

Mål Lavterskeltilbud til barnefamilier – bedre mestring av 

foreldreoppgaven 

Myndiggjøring og selvstendiggjøring 

Beskrivelse og 

hensikt 

Familiesenter består av de kommunale barne- og familietjenestene 

som helsestasjon, barnevern, PPT, og psykolog. Formål å gi en mer 

helhetlig tjeneste. 

Senteret gir tilbud om bl. a. foreldreveiledning og samtaler med barn, 

og skal være et lett og tilgjengelig korttidstilbud til familier bosatt i 

Evje og Hornnes. I dette ligger også etablering av familieteam for 

samarbeid på individnivå, jfr. Modell Iveland kommune med tanke på 

mål og organisering. 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 2: Foreldrestøttende tiltak i kommunene 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 

Tiltak 40: Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

Tiltak 43: Styrke kommunale psykiske helsetjenester 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Tidspunkt og 

varighet 

Prosjekt 2018-2020, med evaluering høst 2020 for varig drift 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhet for helse og familie v/ enhetsleder, Midt- Agder barnevern, 

Midt- Agder PPT.  

Økonomi Gjennomføres innen ordinær drift. Innebærer samordning av 

eksisterende tjenester. 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 

Strategi 2: Styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant ansatte i 
offentlig sektor, frivillige aktører og lokalsamfunnet. 
Tiltak: Kompetanseheving  

Målgruppe Offentlig ansatte og frivillige aktører 

Mål  Skape en felles forståelse når det gjelder barnefattigdom, om 

forebygging og bekjempelse, felles innsats og samarbeid. 

 Felles kunnskap om hvordan en oppvekst i fattigdom påvirker 

barn og unges hverdag. 

 Holdningsskapende arbeid  

Beskrivelse og 

hensikt 

Sektorovergripende innsats for å motvirke at barn, ungdom og 

familier med fattigdomsrelaterte utfordringer blir kasteballer mellom 

ulike hjelpeinstanser. For å få dette til må kommunene ha tilstrekkelig 

kompetanse til å arbeide helhetlig og målrettet (Fra regjeringens 

strategi 2015-2017) 

 Tilgang til oppdatert kunnskap og statistikk 

 Etablering av samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og 

frivillige aktører 



Vedtatt Kommunestyresak nr. 48/2017 
 

21 
 

 Holdningsskapende arbeid om trygge, gode og inkluderende 

oppvekstmiljø som forebygger mobbing og utenforskap 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 31: Tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet. 

Kulturdepartementet. 

Tiltak 39: Fritidsaktiviteter for alle 

Tiltak 52: Mer kunnskap om barnefattigdom i kommunene 

Tiltak 53: Definere kunnskapshull og tiltak som kan deppe prioriterte 

områder 

Tiltak 57: Kunnskap om forbruk i familier 

Tiltak 60: Samordning av statlige tilskuddsordninger 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Tidspunkt og 

varighet 

Implementeringsperioden fra desember 2017 – desember 2018 

Ansvarlige 

virksomheter 

Rådgiver oppvekst og Enhetsleder helse og familie i samarbeid med 

samarbeidsforum tidlig innsats barnefattigdom 

Økonomi Innen ordinær drift, og ved søknad om midler gjennom 

tilskuddsordninger. 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – avhjelpende og 

forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 
Tiltak: Informasjon om nasjonal tilskuddsordninger er lett tilgjengelig 

Målgruppe Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner 

Mål Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner er 

kjent med nasjonal tilskuddsordningen og søker om tilskudd ved 

aktuelle tiltak. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Informasjon om nasjonale tilskuddordninger er tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside. I tillegg gir kommunen tilbud om 

veiledning til søkere i søknadsprosessen. 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom 

berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan  

a) delta i kultur- og fritidsaktiviteter 

b) delta i ferieaktiviteter 

samt tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 28: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

Tiltak 39: Fritidsaktiviteter for alle 

Tiltak 60: samordning av statlige tilskuddsordninger 

Tiltak 63: Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige 

organisasjoner 

Tiltak 64: Tilskudd til gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn 

Tidspunkt og 

varighet 

Ordinær drift 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhetsleder helse og familie  

Økonomi Ordinær drift 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 
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Strategi 3: Arbeidsrettede tiltak og aktiv deltakelse i samfunnet  
 
Tiltak: Fra å leie til å eie egen bolig  

Målgruppe Barn og unge i lavinntektsfamilier og deres foreldre/foresatte 

Mål Trygge og varige boløsninger for barn og unge 

Myndiggjøring og selvstendiggjøring 

Beskrivelse og 

hensikt 

Arbeidet med samordning av boligarbeidet er i gang og inngår som et 

tiltak i boligpolitisk handlingsplan, K-styresak nr.58/2013. 

 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltaket er ikke ivaretatt i boligpolitisk handlingsplan, K-styresak nr. 

58/2013. 

Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom. 

Tiltak 2: Foreldrestøttende tiltak i kommunene. Et sentralt mål i det 

boligsosiale arbeidet er å hjelpe fattige familier inn i trygge, stabile 

boforhold i egnede boliger. 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 

Tiltak 12: Bostøtte til barnefamilier og andre flerpersons hustander 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Nasjonal strategi Bolig for velferd (2014-2020) 

Tidspunkt og 

varighet 

Følges opp i forbindelse med rullering av boligpolitisk handlingsplan. 

Sees i sammenheng med Husbankens virkemidler. 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhet for helse og familie 

Økonomi Inngår i kommunens ordinære drift. 

 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt- styrke familiens ressurser 

 
Tiltak: Utstyrssentral for utlån av utstyr, ski, skøyter, sykler, fiskeutstyr m.v. 

Målgruppe Innbyggere bosatt i Evje og Hornnes kommune 

Mål Sosial inkludering av barn og unge i fritid. 

Deltakelse i aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier 

Beskrivelse  Utlån av utstyr til kommunens innbyggere. Aktuelt utstyr kan være 

ski, skøyter, sykler, fiskeutstyr, redningsvest, soveposer, 

sitteunderlag, sekker, telt, kokeapparat. Behov for utstyr til utlån må 

sees i sammenheng med eksisterende tilbud fra Midt- Agder 

friluftsråd, slik at utstyrssentralen blir et supplerende tilbud, ikke 

konkurrerende. 

Utstyrssentralen anbefales lokalisert i lett tilgjengelige lokaler med en 

nøytral plassering. Arbeidsgruppa foreslår at utstyrssentralen foreslås 

lokalisert i lokalene til UNIK. Lager for utstyr vil være i et 

eksisterende areal som avdeling for habilitering leier av SetPro.  

Utstyrssentralen åpningstid mandag til fredag fra kl.8.-15.30. 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 
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Tiltak 30: Tilskuddsordning for å forebygge og redusere fattigdom 

blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene 

i NAV 

Tiltak 39: Fritidsaktiviteter for alle 

Tidspunkt og 

varighet 

To-årig prosjekt 2018-2020 med evaluering. 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhet for helse og familie. 

Utstyrssentralen administreres av Avdeling for habilitering- særlige 

tiltak. 

Økonomi Kostnadsramme stipulert til 150.000.  

Finansieres søknad nasjonal tilskuddsordning, Tilskuddsordning i 

NAV, skjønnsmidler/prosjektmidler fra Fylkesmannen  

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 
Tiltak: Sommerjobb til ungdom 

Målgruppe Ungdom mellom 16 og 18 år som bor i kommunen 

Mål Tidlig tilknytning til arbeidslivet. 

Tilhørighet, nettverk og mulighet for økonomisk selvhjulpenhet 

Identitet som arbeidstaker og motivasjon for å være i arbeid. 

Ungdom får egne midler til å kjøpe enkelte ting og for deltakelse i 

aktiviteter 

Selvstendiggjøring og myndiggjøring. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Sommerjobb for ungdom i offentlig og privat sektor. Hensikten er å gi 

flest mulig av kommunens ungdommer i alderen 16-18 år et 

sommerjobbtilbud. Omfang 1-2 uker sommerjobb. Skole og 

fritidsklubb hjelper ungdommene med søknader og CV, jfr. Redd 

Barnas rapport s.88 (Regjeringens strategi 2015-2017). Erfaringer fra 

tilsvarende ordninger i andre kommuner som Bykle, Åseral, Iveland, 

Vennesla og Kristiansand. 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Kapittel 5: tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre 

 

Tidspunkt og 

varighet 

Prøveordning gjennom prosjekt i 2018 som evalueres for videreføring 

som prosjekt, eller for implementering i drift. 

Ansvarlige 

virksomheter 

Rådgiver oppvekst og enhetsleder helse og familie. 

Økonomi Finansieres gjennom søknad nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom, skjønnsmidler fra fylkesmannen og Aust- Agder 

utviklings- og kompetansefond. 

Tiltaksform Redusere/fjerne fattigdom – arbeidslinjetiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – arbeidsrettede tiltak 

Kommunestyrets 

vedtak sak 48/2017 

Kommunestyret får prosjekt sommerjobb til ungdom som egen sak 

når dette er klart. 
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Tiltak: Opplevelseskort – fri adgang til kultur og fritidsaktiviteter 

Målgruppe Barn og unge opp til 18 år og deres familier 

Mål Sosial inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. 

Deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i familier 

med vedvarende lavinntekt. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Kommunal søkeordning med fastsatte kriterier der foreldre søker på 

vegne av sine barn. Opplevelseskortet gir mulighet for deltakelse på 5 

aktiviteter i løpet av ett år. Aktuelle aktiviteter kan være kino, 

konserter, forestillinger, kommersielle aktiviteter, arrangementer i 

kommunen. Arbeidsgruppa anbefaler at tiltaket utredes i forhold til 

omfang og økonomi. Erfaringer fra Kristiansand kommune, 

Opplevelseskortet.no 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 

Tiltak 28: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

Tiltak 30: Tilskuddsordning for å forebygge og redusere fattigdom 

blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene 

i NAV 

Tiltak 39: Fritidsaktiviteter for alle 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Tidspunkt og 

varighet 

Mulighet for iverksettelse fra 2019 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhetsleder helse og familie og rådgiver oppvekst. 

Økonomi Søkes dekket over nasjonal tilskuddsordning (BufDir), Tilskudd 

barnefattigdom via nav.no, skjønnsmidler fra Fylkesmannen, og 

delfinansiering gjennom NAV og flyktningtjenesten etter søknad. 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 
Tiltak: Arbeid og utdanning 

Målgruppe Voksne i familie med vedvarende lavinntekt 

Mål Sikre en langsiktig løsning til arbeidslivet, og derved lav og 

manglende arbeidsinntekt, ref. handlingsplan mot barnefattigdom 

pkt.3.1. 

Inntektsgivende arbeid til hovedomsorgsperson. 

Tilhørighet, nettverk og mulighet for økonomisk selvhjulpenhet 

Selvstendiggjøring og myndiggjøring. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Vedtatt av kommunestyret i vedtak K-styresak nr. 48/2017; Som en 

del av handlingsplan mot barnefattigdom ber kommunestyret 

rådmannen , innen 01.07.2018, å presentere konkrete tiltak knyttet til 

å hjelpe de voksne i lavinntektsfamiliene tilbake i arbeid eller 

utdanning. 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Kapittel 5: tilgang til arbeidslivet for ungdom og eldre. 

https://opplevelseskortet.no/
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Tidspunkt og 

varighet 

Innen 01.07.2018: Rådmann presenterer konkrete tiltak for 

kommunestyret knyttet til å hjelpe de voksne i lavinntektsfamilier 

tilbake i arbeid eller utdanning. 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhetsleder helse og familie og rådgiver oppvekst. 

Økonomi  

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

Vedtatt i 

kommunestyret 

sak nr. 48/2017. 

Som en del av handlingsplan mot barnefattigdom ber kommunestyret 

rådmannen, innen 01.07.2018, å presentere konkrete tiltak knyttet til å 

hjelpe de voksne i lavinntektsfamiliene tilbake i arbeid eller 

utdanning. 

 
Strategi 4 : Samordne de lokale tiltakene mot barnefattigdom 
 
Tiltak: Samarbeidsforum for å styrke innsatsen mot barnefattigdom 

Målgruppe Deltakere i arbeidsgruppa fra barnehage, skole, helsestasjon, 

barnevern, flyktningtjenesten, NAV, Enhet for kultur, Enhetsleder 

Enhet for helse og familie og rådgiver oppvekst. 

Mål Samordning av de lokale tiltakene mot barnefattigdom på systemnivå 

Felles kunnskap om hvordan en oppvekst i fattigdom påvirker barn og 

unges hverdag. 

Beskrivelse og 

hensikt 

Arbeidsgruppas mandat er 

 Oppfølging av handlingsplan tidlig innsats barnefattigdom 

 Kvalitetssikring og evaluering av tiltak 

 Arbeid med kompetanseheving og implementering av planen 

Arbeidsgruppa møtes 1 gang høst og 1 gang vår a 2.5 timer 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Rapport Agderforskning(2015), kap.3.0. Anbefalinger. 

Tiltak 52: Mer kunnskap om barnefattigdom i kommunene 

Tiltak 53: Definere kunnskapshull og tiltak som kan deppe prioriterte 

områder 

Tiltak 57: Kunnskap om forbruk i familier 

Tiltak 60: samordning av statlige tilskuddsordninger 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Tidspunkt og 

varighet 

Iverksettes fra høst 2017. 

Arbeidsgruppa møtes 1 gang høst og 1 gang vår a 2.5 timer 

Ansvarlige 

virksomheter 

Rådgiver oppvekst og enhetsleder Enhet for helse og familie 

Økonomi Ordinær drift 

Tiltaksform Redusere/fjerne fattigdom – arbeidslinjetiltak og overføringer 

Bedre barn og unges levekår på kort sikt – avhjelpende tiltak og 

forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

– arbeidsrettede tiltak  
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Tiltak: Mer boligsosialt arbeid  

Målgruppe Barn og unge i lavinntektsfamilier og deres foresatte 

Mål Samordning av boligsosialt arbeid i kommunen 

Myndiggjøring og selvstendiggjøring 

Beskrivelse og 

hensikt 

Kjennskap til nasjonal boligsosial strategi.  

 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan. Vurdere behov for 

rullering av denne i tråd med regjeringens strategi og nasjonal strategi 

Bustad for velferd (2014-2020) 

Regjeringens strategi: 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 

Tiltak 12: Bostøtte til barnefamilier og andre flerpersons hustander 

Tiltak 62: Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling 

mellom barneverntjenesten- og arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Tidspunkt og 

varighet 

Følges opp ved rullering av boligpolitisk handlingsplan. 

Ansvarlige 

virksomheter 

Enhet for helse og familie 

Økonomi Innen ordinær drift.  

Sees i sammenheng med rullering av boligpolitisk handlingsplan 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – avhjelpende og 

forebyggende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 
Tiltak: Redusert foreldrebetaling i Skolefritidsordning og kulturskole 

Målgruppe Foreldre med barn i 1.-4.klasse i SFO og barn 1.-10.klasse med tilbud 

i kulturskolen. 

Mål Sosial inkludering av barn og unge i skole 

Aktiv deltakelse 

Deltakelse i kulturaktiviteter for barn og unge i familier med 

vedvarende lavinntekt 

Beskrivelse og 

hensikt 

Pris i SFO og kulturskolene er et kommunalt ansvar. Kommunene kan 

kreve utgiftene til SFO dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene, 

det vil si til selvkost. 

Arbeidsgruppa anbefaler utredning av muligheten for en prøveordning 

basert på den nasjonale ordningen med redusert foreldrebetaling i 

barnehagen. Forslaget er å følge de nasjonale satsene for redusert 

foreldrebetaling i barnehagen, som grunnlag for redusert 

foreldrebetaling i SFO og kulturskolen. Ordningen må være 

søknadsbasert med rutiner som for ordningen med redusert 

foreldrebetaling i barnehage. 

Som et alternativ foreslås arbeidsgruppa at det etableres 

søskenmoderasjon og ordning med gradert foreldrebetaling i SFO. 

Relevans til 

Regjeringens 

strategi/ forankring 

Tiltak 3: Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved NAV-

kontor 

Tiltak 17: Forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordning(SFO) 

Forankring: Opplæringsloven 

Tidspunkt og 

varighet 

Prøveordning skoleåret 2018-2019. Evaluering høst 2019. 
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Ansvarlige 

virksomheter 

Enhet for helse og familie, rådgiver oppvekst og 

sentraladministrasjonen. 

Økonomi Utredning av behov og mulige alternativer/ ordninger for redusert 

foreldrebetaling i SFO og kulturskolen, samt vurdere muligheter for 

prøveordning skoleåret 2018-2019. 

Tiltaksform Bedre barn og unges levekår på kort sikt – avhjelpende tiltak 

Bedre barn og unges levekår på lang sikt – styrke familiens ressurser 

 

8.0. Økonomiske konsekvenser 
Finansiering av de tiltak som foreslås i handlingsplanens kapittel 7 står beskrevet under hvert 
tiltak i egen kolonne om økonomi. Avhengig av tiltakets art kan det dekkes innen 
kommunens ordinær drift, eller søkes finansiert gjennom nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom, søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen eller andre tilskuddsordninger.  
 
Tiltak som det søkes finansiering gjennom tilskuddsordninger har beregnet kostnadsramme: 
Tiltak Anslått kostnadsramme som 

grunnlag for søknad om 

tilskudd 

År 

Kompetanseheving offentlig ansatte og 

frivillige aktører 

60.000 2018 

Utstyrssentral for utlån av utstyr 150.000 

50.000 til supplering og 

vedlikehold 

2018 

 

2019 

Sommerjobb til ungdom 300.000 2018 

Opplevelseskort – fri adgang til kultur og 

fritidsaktiviteter 

100.000 2019-

2020 

Redusert foreldrebetaling i 

skolefritidsordning og kulturskole 

200.000 2018-

2019 
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