
0 
 

 

  

2016-
2020 

Kongsvinger kommune 

Plan for utjevning av sosiale forskjeller 

2016-2020 

Barn fortjener å ha det bra.        Om bekjempelse 
av barnefattigdom 



1 
 

Innhold 
Oversikt over tiltak i strategien ................................................................................................................... 3 

Barn som lever i fattigdom .......................................................................................................................... 3 

Innledning ................................................................................................................................................... 4 

Fattigdom .................................................................................................................................................... 6 

Kongsvinger kommune ................................................................................................................................ 8 

NAV ............................................................................................................................................................. 9 

Barn og unge i Kongsvinger ....................................................................................................................... 15 

Barnehage ................................................................................................................................................. 16 

Skole .......................................................................................................................................................... 17 

Psykisk Helse og Rusomsorg ...................................................................................................................... 18 

Flyktning og inkluderingsenheten ............................................................................................................. 19 

Kultur - og fritid ......................................................................................................................................... 19 

Samlet offentlig og frivillig innsats – hovedlinjer....................................................................................... 23 

Videre forebygging og utjevning ............................................................................................................... 24 

A)     Tiltak som skal utredes ............................................................................................................... 26 

B)     Eksisterende tiltak som er i behov av midler for å kunne videreføres ................................... 27 

C) Nye tiltak som er i behov av midler for å kunne igangsettes ........................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

” It takes a village to raise a child.” 

Afrikansk ordtak 
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Oversikt over tiltak i strategien 
Nr Tiltak Hovedansvarlig enhet 

A) Tiltak som skal utredes  

1 

 

Foreldreveiledning NAV, Flyktning og 

inkluderingsenheten 

2 God hjelp til barnefamilier med 
rusmisbruk og/ eller psykisk syke 

NAV 

3 Manglende foreldrebetaling i SFO  Oppvekst 

4 Markedsføring av aktiviteter for barn 
og unge 

Kultur og fritidsenheten 

5 Samarbeid mellom NAV og Psykiatri 
og rusomsorg 

Nav, Helse- og rehabilitering 

6 Videreutvikle tilbudet om økonomisk 
råd – og veiledning 

NAV, med flere 

B) Eksisterende tiltak som er i behov 
av midler for å kunne videreføres 

 

7 Overskuddsfabrikken Kongsvinger boligstiftelse, NAV, 
Kongsvinger kommune og ulike 

frivillige organisasjoner 
8 Biblioteket og tilgjengelighet Kultur og fritidsenheten 

9 BUA Kongsvinger, aktivitetsutstyr Utviklingsenheten 

10 Økt bemanning/stillingsstørrelse BUA Kultur og fritidsenheten 

11 Kontingentkasse Kultur og fritidsenheten 

12 

 

Sommeraktivitet 1: Aktivitetsuke for 
barn i alderen 6-11 år 

Utviklingsenheten 

13 Sommeraktivitet 2: Sommerleir for 
ungdom i alderen 12 – 14 år 

Utviklingsenheten 

14 Sommeraktivitet 3: Sommerjobb for 

ungdom i alderen 15 – 18 år 
Utviklingsenheten 

15 Sommeraktivitet 4: Ponnileir for 

ungdom 12 – 15 år   

Utviklingsenheten 

C) Nye tiltak som er i behov av 

midler for å igangsettes 

 

16 Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier 

NAV i samarbeid med andre 

tjenester 

17 Bo- og lev godt kurs NAV i samarbeid med 
frisklivssentralen 

18 Supplering av utstyr til BUA Utviklingsenheten  

19 Utstyrshenger BUA Utviklingsenheten 

20 Sommeraktivitet 5: Mekke camp for 

ungdom 13 – 20 år   
Ungdomsklubben Vinger mekk & 

moro, Utviklingsenheten, Politiet og 
Vegstasjonen. 

21 Bibliotek tilbud for mindreårige 
asylsøkere 

Kultur og fritidsenheten 

22 Fritid med bistand (FmB) Kultur og fritidsenheten 

Barn som lever i fattigdom 
Regjeringens strategi (2015 - 2017) 
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En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en 

lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative 

konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land 

hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom 

mer synlig og skambelagt. 

Konsekvensene av å vokse opp i en familie med lavinntekt kan deles opp i to 

grupper. For det første er det de umiddelbare konsekvensene, det vil si hvordan 

det oppleves å leve i en familie med lav inntekt. For det andre finnes det en del 

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.En oppvekst i 

fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere 

levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative 

konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land 

hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom 

mer synlig og skambelagt. 

Konsekvensene av å vokse opp i en familie med lavinntekt kan deles opp i to 

grupper. For det første er det de umiddelbare konsekvensene, det vil si hvordan 

det oppleves å leve i en familie med lav inntekt. For det andre finnes det en del 

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. 

 

Innledning 

Bakgrunn og mandat 

I Kongsvinger kommune er det barn og unge som lever under vanskelige 
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oppvekstvilkår og med fattigdomsutfordringer, og andelen er høyere enn i landet 
som helhet. 

Kommunen har tidligere mottatt midler til bekjempelse av barnefattigdom. 
Fokusområdet var barn og barnefamilier. Erfaringer viste at kortvarig yrkesrettet 

utdanning til foreldre/d har en positiv virkning på barns muligheter til bedrede 
levekår, og at støtte til fritidsaktiviteter åpnet for deltagelse i sosiale aktiviteter 
på lik linje med andre barn. Kommunen er nå inne i en ny planperiode og 

fattigdomsplanen er revidert. 
 

Evaluering og revidering av planen 
Fattigdomsplanen er en revidert utgave av forrige plan. Barnevern, 
forvaltningsteam, NAV, helse, oppvekst og utviklingsenheten har deltatt i 

revideringen av planen. 
Den forrige planen besto av fyldig beskrivelse av planprosessen for å sikre 

forankring, og strategi for gjennomføring. Evalueringen har vist at planen var 
ambisiøs. I revisjonen er det lagt vekt på realistiske og gjennomførbare tiltak med 
tett oppfølging.  
Flere av tiltakene som ble utredet og igangsatt er satt i drift og er i dag en del av 
rutinen. Andre tiltak er ikke startet opp eller er avsluttet. 

 
Planens mål 

Hovedmålet er å utarbeide fattigdomspolitisk handlingsplan for Kongsvinger 
kommune, hvor forebygging og bekjempelse av barnefattigdom står sentralt. 
 
Planens effektmål er: 

 Å bidra til at flest mulig får mulighet til å kunne forsørge seg selv gjennom 

arbeid, trygd eller kvalifisering. 
 Å bidra til at ungdom som har behov for det får bistand til å takle 

overgangen til voksenlivet. 
 Å gi barn mulighet til å kunne delta i fritidsaktiviteter og barnehage - og 

skole aktiviteter. 
 Å sørge for at tiltak mot barnefattigdom ikke bidrar til å stigmatisere, men 

oppleves som vanlige og likeverdige. 
 Å bidra til et forpliktende og effektivt samarbeid mellom de kommunale 

enheter som yter tjenester til barn og unge. 
 Å skaffe en oversikt over de muligheter som finnes til å søke om midler til 

bekjempelse og forebygging av fattigdom. 
 Å etablere et forebyggende og langsiktig arbeid som bidrar til å begrense 

virkninger av fattigdom blant barn og unge. 
 

Planens forankring 
Planen forankres i Kongsvinger kommunes kommuneplan, med en 4-årig 

behandlingssyklus. Planen vil på denne måten sikres oppfølging ved at 
konkretisering og prioritering av tiltak vil kunne være en del av den årlige 
budsjettbehandlinga. Videre knyttes den til alle enheter som berøres av tiltakene. 
Kommunens planverk 
Fattigdomsplanen er ikke en plan som kan stå alene, men som må ses i 

sammenheng med kommunens planverk for øvrig. Barn og unges levekår og 
oppvekstmiljø skal, i følge samfunnsdelen i kommuneplanen, prioriteres høyt. Det 

nevnes de deler av kommuneplanen som omfatter barn spesielt: 
 

 Kongsvinger skal framstå som en god oppvekstkommune. 

 Læringsresultatene i skolen skal være på høyde med landet for øvrig. 

Formatert: Norsk (bokmål)
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 God evne til å ta vare på utsatte barn og unge.Kongsvinger skal tilby fritids- 
og kulturaktiviteter til kommunens og regionens befolkning. 

 Ivareta viktige kulturelle regionsfunksjoner som kulturhus, kino, 
svømmehall- og idrettsanlegg for nasjonale øvelser. 

 Utvikle et aktivt samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og 
organisasjoner. 

 Legge til rette for gode friområder og muligheten for et aktivt friluftsliv. 

 

Barnekonvensjonen 
De barn som er utsatt for økonomisk og sosial nød har et krav på beskyttelse fra 
storsamfunnet, ikke minst for å hindre sosial utstøting og at fattigdom går i arv. 

Dette sier FNs barnekonvensjon noe om. 
Vi har valgt å ta med noen punkter i konvensjonen, som kan relateres direkte til 

planen. Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling 
og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, 
opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for 

at ingen diskrimineres.  

 
Til barnets beste 
Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Fattigdom 
Regjeringens fattigdomssatsing 
”Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og 
minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god 
skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 
Likevel vil det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn 
av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen mener det er en viktig 
samfunnsoppgave å sikre at også disse får den hjelpen de trenger.” 
”Regjeringen vil tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller 

igjennom. Det innebærer blant annet å sikre mer likeverdige vilkår for barn som 
vokser opp i fattige familier.” 

 
Hovedfokus er: 

Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid. 
Alle barn skal kunne delta og utvikle seg. 

Levevilkårene for de svakest stilte skal bedres. 
 

Fattigdomsbegrepet 
I Norge snakker vi om relativ fattigdom. Det vil si at levestandard måles i forhold 
til det samfunnet en lever i. Noen er relativt sett dårligere stilt enn resten av 

befolkningen i forhold til hva som er vanlig, slik at de helt eller delvis ekskluderes 
fra deltagelse i samfunnet. 

 
Økonomisk trygghet for enkeltmennesket er av en avgjørende betydning for å 
kunne fjerne opplevelsen av fattigdom. Det må kunne sies være grunnleggende 
for livskvaliteten å ha en tilstrekkelig og forutsigbar inntekt, og kompetanse til å 
disponere denne på en god måte. Økonomisk trygghet bidrar til å gi en 
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forutsigbar framtid. 
Det handler ikke bare om å få dekket grunnleggende behov, men for eksempel 

kunne disponere sin økonomi slik at man kan leve på en måte som er allment 
akseptert i samfunnet. 

 
Fattigdom er et sammensatt fenomen og kan beskrives på flere måter. Fattigdom 
betyr ulike ting for ulike hushold. Fattigdom omhandler ikke bare økonomi, men 

kan være ensomhet, mangel på opplevelser, mangel på språk, psykiske lidelser, 
rusproblematikk, helseproblematikk, familiekonflikter, uegnet bolig eller mangel 

på bolig, manglende mestring av daglige gjøremål osv. Faktorer som for 
eksempel svak tilknytning til arbeidslivet, dårlig helse og ustabile boforhold kan 
også være konsekvenser av manglende økonomiske ressurser over en lang 

periode. Det dreier seg ofte om en opphopning av sammensatte problemer. Dette 
kan i mange tilfeller føre til isolasjon og utstøting. Opplevelsen av fattigdom er 

ofte synonymt med manglende deltagelse i det vanlige samfunnsliv. En slik 
ressursmangel over tid gjør det svært vanskelig å komme seg ut av situasjonen. 
Dette kan igjen føre til lav sosial status, økende avhengighet, underordning og 
opplevelse av avmakt, økende sårbarhet og marginalisering. 
 

Barnefattigdom 
De fleste barn og unge i Norge har gode oppvekstvilkår, og vokser opp under gode 

økonomiske forhold. Barns levekår er i stor grad bestemt av foreldrenes 
økonomiske og sosiale situasjon. De barn som er utsatt for økonomisk og sosial 
nød har et krav på beskyttelse fra storsamfunnet jfr. Barnekonvensjonen. Det er 
viktig å hindre sosial utstøting og at fattigdom går i arv. Barnefamilier med høy 
inntekt har de siste åra hatt en bedre inntektsutvikling enn barnefamilier som 

befinner seg nederst i inntektsfordelingen. Forskjellene mellom barn har blitt 
større. Denne er stadig økende. Barn som har foreldre med lav utdanning eller 
svak tilknytning til arbeidslivet er særlig utsatt. Vår oppfatning om rettferdighet 
tilsier at ingen barn og unge skal vokse opp i fattigdom. Barn kan sjelden lastes 
for den situasjon de er i og har liten mulighet til å forandre egen situasjon. Det er 
derfor viktig å ha oppmerksomhet rundt barnefattigdom. Fattigdom blant barn- 
og unge handler i stor grad om opplevelsesfattigdom. Det innebærer at barn og 
unge ekskluderes fra ulike sosiale og kulturelle arenaer hvor de kan oppleve, lære 

og utvikle seg. Dette kan være fritidsaktiviteter som idrett, friluftsliv, musikk, 
dans osv. Deltagelse i slike aktiviteter er viktig for sosial og motorisk utvikling, 
samt utvikling av mestringsstrategier. Fattigdom kan ha negative konsekvenser 
for barn og unge både på kort og lang sikt. For barn har det større konsekvenser 
for helsetilstanden, både fysisk og psykisk, å leve i fattigdom over kortere tid enn 

hva det har for voksne. 
 

Boforhold kan være avgjørende for om barn ønsker å ta med seg venner hjem. 
Noen hjem oppleves som vanskelig å skulle vise fram til jevnalderne. Bolig 
forteller noe om familiens kapital og om hvem de er. Besøk og overnattingsbesøk 

er en del av vennskapsutviklingen for barn, noe som blir vanskelig for disse 
barna. En del barn er utsatt for mye flytting, noe som gjør det vanskelig å bli 

kjent med andre barn. Det tar tid å utvikle vennskap og sosiale relasjoner. 
 
Barn og unge kan avstå fra å delta på fritidsaktiviteter av andre årsaker enn 

økonomi. Dette kan skyldes faktorer som mobbing, at en holdes utenfor og ikke 
blir akseptert av andre barn. Videre at foresatte ikke følger opp egne barn, til 

tross for at det finnes et økonomisk grunnlag for dette. Dette kan igjen skyldes 



8 
 

andre sosiale faktorer. Det er barn som ikke får lov av foresatte til å delta av ulike 
årsaker, som for eksempel kultur, religion og kjønn.  

 
Hvem er de fattige? 

Fattigdom i Norge rammer ikke store grupper mennesker, men enkeltpersoner 
med ulik bakgrunn. Årsaker til at enkelte faller utenfor er ofte mange, og varierer 
fra person til person. Flertallet som lever i fattigdom over lengre tid er ikke i 

arbeid eller arbeider kun sporadisk. Vi snakker om mennesker som lever med en 
lav inntekt over tid. Studenter er ikke inkludert i dette begrepet. Dette da 

inntektsbegrepet SSB benytter ikke inkluderer lån, derunder studielån. 
 
Det er allikevel i noen grupper av befolkningen dette er tydeligere enn i andre: 

 Unge enslige 
 Enslige forsørgere 

 Par med små barn 
 Familier med tre eller flere barn 
 Langtidsledige 
 Langtidssyke 
 Sosialhjelpsmottakere 

Den ene gruppen utelukker ikke den andre. Det vil si at fattige kan tilhøre en eller 
flere av disse gruppene på samme tid. Barn av enslige forsørgere og 

innvandrerbarn er mest utsatt. Vegen inn i fattigdommen er ulik blant disse to 
gruppene, for enslige forsørgere ofte som et resultat av samlivsbrudd og for 
personer med innvandrerbakgrunn, en kombinasjon av barnerike familier og svak 
yrkestilknytning. 
 

Hvordan måles fattigdom? 
Det finnes ingen offentlig fattigdomsgrense i Norge. Både fattigdomsandelen og 
fattigdomsfordelingen i Norge varierer med hvilken målemetode som benyttes. 
Andel fattige i Norge varierer fra drøyt 2 % til 10 % ut fra om det benyttes OECD 
skala eller EU skala. De fattige defineres ut fra den andelen av befolkningen som 
har en inntekt etter skatt som ligger under 50 % (OECD) eller 60 % (EU) av 

medianinntekta i tre sammenhengende år. De to skalaene legger ulik vekt på 
hvilke stordriftsfordeler husholdningene oppnår ved at flere bor sammen. Andelen 
fattige øker med utregninger basert på EU-standard. Hvilke av de to 
målemetodene som benyttes, avhenger av hva enn ønsker å vise. Benyttes EUs 
målemetode gir dette en høyere prosent enn om OECDs metode benytter. 

Kongsvinger kommune 
Dagens Kongsvinger 
Kongsvinger kommune har store levekårsutfordringer. Kongsvinger er et av de 
områdene i landet med lavest utdanningsnivå og har fremdeles en stor andel drop 
out fra videregående skole. 

Kommunen har en høyere andel av uførepensjonister enn fylket og landet for 
øvrig. Dette gjelder også langtidsledige og høyt meldt sykefravær. Kongsvinger 
har en høy andel sosialhjelpsmottakere, og det er spesielt bekymringsfullt at vi 
har mange unge uføretrygdede i denne gruppen. Flere har økonomisk sosialhjelp 
som hovedinntektskilde enn fylket og landet for øvrig. I følge FaFo har 

Kongsvinger kommune en av de høyeste andeler fattige barn i Norge. 
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NAV 
NAV jobber blant annet etter Lov om sosiale tjenester i NAV (2009); 

§ 1 Lovens formål: ”Formålet med loven 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 
deltagelse i samfunnet. 
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge 
sosiale problemer”. 

 
Økonomisk sosialhjelp skal være det siste sikkerhetsnettet og skal betraktes som 
en midlertidig hjelp. Mottagere av økonomisk sosialhjelp er ingen ensartet 

gruppe. Det kan være en hel husstand eller enkeltpersoner.  
Det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom er å sørge for at flestmulig er i 

arbeidet. Det skal lønne seg å jobbe (Barn som lever i fattigdom, Regjeringens 
strategi (2015-2017)). 
Arbeid og tilstrekkelig inntekt er viktig for det enkelte menneske. Dette er med på 
å legge grunnlag for stabilitet, forutsigbarhet og trygge oppvekstsvilkår for barn 
og unge. Målet er at alle skal få mulighet til å være i aktivitet som på sikt kan 

bidra til arbeid. Svak økonomi over tid kan være en belastning, og familiene blir 
gjerne mer sårbare.  
Derfor er det viktig å legge en strategi som gir en bred satsning på familier som 
inkluderer de ulike nødvendige hjelpebehov og samhandling på tvers av tjenester.  
NAV har mål om å forebygge at fattigdom går i arv og skape muligheter for alle.  
Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk 
utsatte familier.  

 

NAV sine innsatsområder:  
 Tidlig innsats spesielt når det gjelder ungdom 

 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier  
 Utdanning og jobb for flest mulig 

 Ansvars- og kompetansedeling- stat, kommune og frivillig sektor 
 Forbyggende tiltak for ungdommer.  
 Husbankens virkemidler skal gi flere familier mulighet til gode boforhold 

 

Ungdom 
En stor utfordring er at mange ungdommer er i behov av en tettere oppfølging 

enn hva NAV kan gi. Overgangen til voksenlivet er en kritisk livsfase, flere 
mangler støttespillere og veiledning i denne perioden. NAV har forsøkt i samarbeid 
med andre enheter et ukes kurs for ungdom som heter «bo- og lev godt». 
Innholdet var blant annet motivasjon, kosthold (praktisering av å lage enkel, 
rimelig og næringsrik mat), fysisk trening, velferdssamfunnet, økonomi, bolig 

med mer. Dette kurset er holdt 3 ganger i 2015, og var så vellykket at det ønskes 
å opprettholde og bygges videre på.  

Prosjektet «Motstrøms» hadde som mål å tilby kommunale arbeidstreningsplasser 
til ungdom (med begynnende rusproblemer). Målet med prosjektet var blant 
annet å sikre at ungdom i målgruppa fikk tilpasset arbeidstrening og helhetlig 
oppfølging (avhengig av behov). Dette er videreført i nytt prosjekt fra oktober 
2015 «aktiv inn i ny fremtid», som er arbeid for sosialhjelp med prioritet på 

ungdom og innvandrere. Det handler om tidlig innsats, hvor alle skal få mulighet 
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til en tilpasset aktivitet, ut i fra individuelle vurderinger som skal bidra til arbeid / 
utdanning.  

Overskuddsfabrikken er et planlagt tiltak i regi av Kongsvinger boligstiftelse, i 
samarbeid med Kongsvinger kommune /NAV og andre parter fra frivillige 

organisasjoner. Målet er å få en bruktbutikk med møbler og hvitevarer, som er 
åpen for alle, men som gir mulighet til å anskaffe rimeligere møbler for de som 
har dårlig økonomi. I tillegg vil det gi mulighet til språkpraksisplasser for 

nybosatte flyktninger og mulighet som en aktivitet for de som mottar sosialhjelp.  
 

Lavinntektsfamilier 
Arbeids- og velferdsdirektoratet prøver ut en modell for helhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier med utgangspunkt i NAV-kontorene. Det overordnede og 

langsiktige målsetningen er å forhindre at fattigdom går i arv, det vil si forblir 
fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial 

integrering. Her vektlegges det å samordne tjenestene i det offentlige som bidrar 
til systematisk samarbeid og god koordinering. Dette er en modell som NAV 
ønsker å prøve ut, dersom Kongsvinger blir en av de som får muligheten å delta i 
dette forsøket.   

 

Kvalifiseringsprogrammet 

Kvalifiseringsprogrammet skal være for personer som trenger tett individuell 
oppfølging over tid. Programmet skal bidra til en bedre livskvalitet og en avklaring 

av funksjonsevnen. Programmet skal bestå av arbeidsrettede tiltak, og kan 
kombineres med medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet som støtter 
opp overgang til arbeid.Kvalifiseringsprogrammet gjelder fortrinnsvis for personer 

i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller 
svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller 

arbeidsmarkedsloven. Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet, og kan ikke 
avslås med henvisning til måltall eller kommunal økonomi. 
Per 1.1.2016 er det 43 deltakere i programmet. 21 av deltakerne er under 25 år 
og 14 deltakere er barnefamilier. NAV øker satsningen fra 1.2.2016, som vil gi 
mulighet for 60 personer å delta i dette programmet.  

 

Flyktninger og innvandrere 
I integreringsperioden, de fem første årene, følges bosatte flyktninger opp av 

flyktningsteamet. Flyktningene får tett oppfølging. NAV er lett tilgjengelige for råd 
og veiledning. Det er systematisk og målrettet miljøarbeid i hjemmet og på 
fritiden. Det gis veiledning i form av: boveiledning, samfunnsorientering og læring 

av økonomi. Alle barn går i barnehage og ved behov på SFO. Disse utgiftene 
dekkes av familien selv hvis de har egne inntekter, eller gis som hel eller delvis 

hjelp gjennom NAV.  
Det gis bidrag til fritidsaktiviteter for alle bosatte flyktninger. Barn har behov for 
fritidsaktiviteter både for egen utvikling og for integrering. Foreldre gis praktisk 
bistand til å få barn med i aktiviteter. Barn og foreldre kan om nødvendig følges til 
aktivitet og hjelpes i gang med disse av miljøarbeider. 

Det har vært familieveiledningskurs med tolk på deltagernes språk. Dette er noe 
som er ønskelig å få satt i system, og tilbudet skal være for flyktninger og 
innvandrer som har behov for å lære mer om det å være foreldre i Norge.  
I tillegg er det et mål å få sertifisert helsesøster eller noen i flyktningsteamet 
innen ICDP (International Child Development Program). Dette er et enkelt 
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helsefremmende program med mål å styrke omsorgspersonenes 
omsorgskompetanse ovenfor barn og unge.  

Bolig for flyktninger har vært en stor utfordring i over tid. De siste to årene har 
det boligsosiale arbeidet i NAV i samarbeid med forvaltningsteamet, helse- og 

rehabilitering og Kongsvinger boligstiftelse gitt resultater i form av bedre flyt i 
bruk av kommunale boliger. Flere har kjøpt seg egen bolig eller har leid privat, 
noe som har gitt flere boliger til bosetting. I 2014 og 2015 er det kjøpt to 

eneboliger som er bofellesskap for bosetting. Flere flyktninger har fått bistand til 
å kjøpe egen bolig, og det jobbes for at flere barnefamilier skal få muligheten til å 

eie egen bolig. Boligkarriere er noe alle som bosettes blir oppfordret og veiledet til 
å tenke.  
Jobbsjansen er en tilskuddsordning som er en del av regjeringens strategi mot 

barnefattigdom. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrer som står langt 
fra arbeidsmarkedet, og som ikke omfattes av andre ordninger. Hjemmeværende 

kvinner og familiegjenforente kvinner til norske og nordiske statsborgere i 
lavinntektsfamilier.  
NAV søker midler for å gi flere dette tilbudet, som har vært en suksess.  

 

Bolig for velferd 

I Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid(2014-2020) - ”Bolig for velferd” - er 
følgende nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for boligsosialt arbeid 
fastsatt: 

 

 

Boligsosialt arbeid handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte og styrke den 
enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. 
Bolig og nærområder er en viktig ramme for oppveksten. Barn i lavinntekts-
familier bor ofte dårlige og trangere enn andre, og ofte i en bolig som familien 
selv ikke eier. Å forsterke innsatsen mot barn og unge som ikke bor bra vil være 
viktig å motvirke reproduksjon av sosial ulikhet. Følgende nasjonale resultatmål 

er fastsatt:Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt 
bomiljø. Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og 
unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn tre måneder. 
Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres. 
Målene kan nås gjennom å se boligsosiale virkemidler i sammenheng med andre 
velferdstiltak innen arbeid, helse- og omsorgstjenester, barnevern og sosiale 
tjenester: Hjelpe vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig ved å benytte 

boligsosiale virkemidler 
Framskaffe utleieboliger med god utforming og i bomiljø som egner seg for barn 
Informasjon til ungdom om muligheter og rettigheter knyttet til det å bo. 
 

Framskaffelse av boliger tilpasset barnefamilier 
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Vanskeligstilte barnefamiliers boligbehov skal primært søkes løst ved hjelp av 
rådgivning og bruk av Husbankens ulike virkemidler. 

Dersom en barnefamilie likevel ikke har økonomisk evne til å skaffe seg egen 
bolig, må kommunen bistå med å skaffe en midlertidig løsning. Dagens 

tilgjengelige kommunale boliger har ofte kun ett soverom, og det er behov for 
framskaffelse av flere boliger tilpasset større barnefamilier. I slike tilfeller bør det 
kartlegges om familien på sikt har pottesial for på sikt å kunne etablere en 

tilstrekkelig stabil økonomi, slik at en boligkarriere kan gjøres mulig ved at 
boligen kan kjøpe boliger for eksempel i løpet av en femårsperiode ved bruk av en 

«leie-til eie»-modell  
 

Startlån 

Startlån er en låneordning skal bidra til etablering i boligmarkedet og målgruppen 
er husstander som ikke får vanlig boliglån.. Låneordningen behandles i 

kommunen, mens Husbanken finansierer den. Startlån kan kombineres med 
tilskudd og bostøtte. 
Kommunestyret vedtok i 2015 å øke budsjettrammen for bruk av startlån til 50 

mill kr i 2016. Hensikten er å legge til rette for at langt flere skal kunne kjøpe 
egen bolig, hvor startlån kan være en del av finansieringen. Startlån bør i mye 

større grad enn i dag brukes som virkemiddel, slik at flere vanskeligstilte 
barnefamilier kan kjøpe egen bolig. 
 

Fra leie til eie 
”Fra leie til eie” er en metode som kan gi husstander med lave inntekter mulighet 
til å eie egen bolig. Det er to hovedmodeller – ”Kjøp med en gang” – og «Leie-før-
eie”. 
Kjøp med en gang 

Dette innebærer kjøp av bolig på det private boligmarkedet, eller kjøp av den 
kommunale boligen man bor i.  Det er aktuelt å benytte metoden når husstand 

ikke får finansiering helt eller delvis i privat låneinstitusjon. Ved hjelp av startlån, 
og eventuelt med tilskudd, kan husstanden kjøpe bolig.  Ved kjøp blir husstanden 
straks eier. 
Konsekvenser for husstanden: 
Husstanden blir selv ansvarlig for betjening av lån og for risiko knyttet til bolig og 

ivaretakelse av bolig.  
Husstanden tar risiko ved prisfall og renteøkning(renteøkning kan motarbeides 
ved å benytte fastrente på startlån) 
Ved prisvekst bygger husstanden opp egenkapital 
 
Husstanden må ha betjeningsevne på kjøpstidspunktet og må akseptere og forstå 
ansvar og forpliktelser knyttet til boligeierskap og det å betjene lån. 
 

Konsekvenser for kommunen: 
Økt gjennomstrømning i kommunale boliger 
Ved at leietakere blir boligeiere etterleves kommunens boligsosiale policy 
Salg av boliger gir midler til kjøp boliger 
 

”Kjøp med en gang”- metoden har ved flere anledninger blitt benyttet av 
kommunen, ved kjøp av boliger i det private markedet og kommunale boliger. 
 

Leie- før eie 
Denne metoden har sin bakgrunn i et oppdrag Husbanken fikk av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om å utrede eie-til –leie prosjekter i Norge og dele 
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kunnskapen med kommunene 
Modellen er ment for husstander som i dag ikke har eierpotensiale eller fyller 

kravene til betjeningsevne til startlån, men som vurderes å ha det på sikt.  
Ordningen bygger kun på eksisterende virkemidler; mulighet for bruk av tilskudd 

og avdragsfri grunnlånsfinansiering. 
I tabellform oppsummeres modellen slik1: 

 

Konsekvenser for husstanden: 

 Forutsigbarhet – man vet hva kjøpesummen vil bli når leiekontrakten 
utløper 

 Lavere leie gir sparemuligheter. 

 God ivaretakelse av boligen i leieperioden kommer husstanden til gode 
 Oppsparte midler gir en buffer som reduserer risiko for tap og reduserer 

finansieringsbehovet på kjøpstidspunktet. 
 Avtalen innebærer lav risiko for husstanden som kan takke nei til opsjonen. 

 
Konsekvenser for kommunen: 

 Vedlikeholdsbehovet antas å være mindre enn i andre kommunale boliger. 

 Utgiftsdekning i leieperioden. 
 God mulighet for behovstilpasning av bolig som kjøpes til en bestemt 

husstand. 
 Salg av bolig til husstanden gir midler til kjøp av boliger. 
 Ikke avskrevet tilskudd kan overføres til ny bolig for målgruppen. 
 Økt gjennomstrømning i kommunale boliger. 

 

Kongsvinger kommune har pr. dato ikke benyttet ”Leie-før-eie”, slik som metoden 
beskrives over. Boligsosialt forum vil vurdere eventuell bruk av metoden. Dersom 
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metoden velges må det være tydelighet rundt hvem som kan komme inn under 
ordningen og hvilke kriterier som må oppfylles.   
 

Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
En kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennomført i 2015 viste at det 

i mange av de berørte husstander bodde barn:  
 

Utgangspunkt for oppfølging Antall 

husstander 

Antall 

voksne 

Antall 

barn 

Antall 

personer 

tilsammen 

Uten eid/leid bolig 4 4 0 4 

Fare for å miste boligen 8 11 7 18 

Bor i uegnet bolig 6 11 11 21 

     

Til sammen 18 26 17 43 

 

Gjeldsrådgiving og økonomisk råd- og veiledning 
Kommunen har plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer.  
Gjeldsrådgiver- og andre veiledere i NAV gir råd og veiledning i tråd med 
gjeldende lover og gjennom samarbeid med den det gjelder. Bistand kan være 
utarbeide budsjett og kreditoroversikt, lage nedbetalingsplaner, refinansiering, 

akkordløsning, utenrettslig gjeldsordning og frivillig forvaltning av inntekter. 
Tjenesten skal ha et forebyggende perspektiv, slik at innbyggerne gjennom hjelp 

til selvhjelp, skal få redusert / få kontroll over sin økonomiske situasjon. Alle 
grupper av befolkningen oppsøker gjeldsrådgiving. Rådgiving gis ofte til unge 
personer med sammensatt problematikk. Disse har ofte mange ubetalte 

regninger, men ikke nødvendigvis mye gjeld i form av forbruksgjeld. Behovet for 
gjeldsrådgiving oppstår gjerne i forbindelse med store endringer i økonomiske 

forhold. Dette kan skyldes blant annet samlivsbrudd, overgang til trygd, mistet 
jobb med mer.  
Brukere formidler at en løsning på gjeldsproblemet oppleves som en lettelse der 

og da. 
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Barn og unge i Kongsvinger 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste har som formål å fremme psykisk og fysisk 
helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og 

skader.  
Tjenesten gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid for alle barn og unge i 

kommunen og omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste, 
skolehelsetjeneste i alle skoler og ungdomshelsestasjon. I tillegg er 
helsetjenesten i statlig mottak underlagt samme tjenesteområde. Tjenenesten 

skal bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan 
virke inn på helsen til barn, ungdom og gravide.  

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og de ansatte skal være tilstede på 
arenaer der barn og unge er. Arbeidet skal bestå i tiltak for å bedre 
forutsetningene for god helse og styrke evnen til å mestre de belastningene barn, 

unge og familier utsettes for i dagliglivet.  
Arbeidet er omfattende, fra detaljerte undersøkelser og støtte til foreldre og til 

større barn og ungdom. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og 
rådgivende virksomhet innenfor nasjonale innsatsområder. Tverrfaglig samarbeid 
med andre både innad i kommunen og i 2.linje tjenesten er avgjørende og en 
viktig del av arbeidet som utføres.  
I tillegg til lovpålagt tjenesteutøvelse med standardiserte oppgaver tilbyr 

tjenesten Marte Meo veiledning, PMTO rådgiving og Home Start.   
 
Barnevern 

Kongsvinger barneverntjeneste mottok i 2014 266 bekymringsmeldinger som 

utlyste ny undersøkelse. I 2015 var tallet 259 mottatte bekymringsmeldinger. 

Politiet, foreldre selv, skole, helsestasjon, barnehage, tannhelsetjenesten, 

sykehus, private og anonyme meldere melder ofte til barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten har erfaring med at foreldre, hvor det ikke er aktiv 

barnevernssak, tar kontakt for å søke økonomisk støtte til blant annet barnehage, 

fritidsaktiviteter, utstyr mm. I familier hvor det er aktiv barnevernssak kan det 

også være vanskelige forhold rundt økonomi. Dersom det foreligger 

barnevernfaglige begrunnelser kan denne type utgifter dekkes av 
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barneverntjenesten. I de tilfellene hvor det ikke er barnevernssak, og det ikke 

foreligger en barnevernfaglig begrunnelse for å få disse utgiftene dekket, kan 

barneverntjenesten henvise til andre instanser som for eksempel Nav. 

Barneverntjenesten opplever at noen familier tar kontakt med barneverntjenesten 

etter at Nav har gitt avslag i forhold til økonomiske spørsmål. Disse familiene 

oppleves å bli en «kasteball» i systemet. Barneverntjenesten gir god 

barnevernfaglig oppfølging, og forsøker å henvise familier til rett instans, slik at 

de får hjelp etter rett lovverk. Barneverntjenestens oppgave er å gå inn i saker 

hvor det er mistanke om omsorgssvikt i hjemmet, og gi rette hjelpetiltak der det 

er behov.  

SLT- Koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende 
Tiltak) 
Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et 

hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det er 
vedtatt i lokalt politiråd at SLT koordinator skal ha hovedfokus på aldersgruppen 0 
– 18 år. SLT-modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og 
ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar 
kriminalitetsforebyggende hensyn. Det inkluderer lokalsamfunnet med 

næringslivet og de frivillige organisasjonene. Signaler fanges opp og spres 
raskere, tiltak settes inn tidligere og mer presist og faren for dobbeltarbeid og 

overlapping reduseres. Gjennom SLT koordinator organiseres tiltakene 
aktivitetsuke for barn i alderen 6-11 år, sommerleir for ungdom 12-14 år og 
sommerjobb for ungdom i alderen 15-18 år. 

Aktivitetsuka i Kongsvinger er for barn i alderen 6 – 11 år. I 2015 deltok 90 barn. 
Sommerleiren på Strandenga (Biri) for ungdom i alderen 12 – 14 år, som 

arrangeres i samarbeid med Lions, deltok 18 ungdommer i 2015.  
De 7 årene disse tiltakene har vært gjennomført, har over 600 barn og 
ungdommer deltatt.  

Det var i 2015, 12 ungdommer som hadde 3 uker i løpet av sommerferien, etter 
søknad. Sommerjobb er knyttet opp mot de to nevnte ferietilbudene.  

Det er over 60 ungdommer som har hatt sommerjobb gjennom kommunens 
tiltak. 
 
Samtlige av de ovenstående tiltakene er evaluert og det har vist at alle tiltakene 
har vært suksessfulle. Tiltakene er gratis, de når vanskeligstilte barn/unge, både 

med barn med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn. Tiltakene er drevet med 
tilskudd av statlige midler fra Bufdir(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) samt 

bidrag fra Røde Kors og Lions. For at disse tiltakene skal kunne drives videre 
betinger det økonomisk støtte fra Bufdir og Kongsvinger kommune. 
 

Barnehage  
Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en 
trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der 

barna kan leke og lære. Det er uheldig hvis barn ikke går i barnehage fordi 
foreldrene ikke har råd. Barnehagen bidrar til en god start uavhengig av 

bakgrunn. Den høye barnehagedeltakelsen i Norge gjør at barnehagen er en av 
de viktigste arenaene for omsorg, lek, læring og utvikling. Et godt 
barnehagetilbud har langvarige positive effekter for videre læring i skolen, særlig 
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når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse. Barne-hagepersonalet er den 
viktigste faktoren for å sikre et pedagogisk tilbud av høy kvalitet. De fleste 

barnehager har en frivillig matordning, noe som barnehagene prøver å få til så 
billig som mulig for at ikke dette skal bli ekstra belastende for familier med dårlig 

råd. Personalet opplever at matordning i barnehagen er positivt når alle barn kan 
delta. Det gir et godt kosthold, og ikke fokus på flotte eller dårlige matpakker. Det 
er derfor svært positivt når barnevernet har gått inn og dekket utgifter til mat. 

 
Det er et økende behov for foreldreveiledning. Det er familier som har lite 

nettverk, det kan være to-kulturelle familier, aleneforeldre, foreldre som sliter 
psykisk. Barnehageplass er et godt tiltak for å gi barn et likeverdig oppvekst 
tilbud. 

 
Gratis kjernetid i barnehager 

Gratis kjernetid til alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Stortinget 
innførte i 2015 en ny nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 
5-åringer fra lavinntektsfamilier. Barna vil etter endringen trer i kraft få tilbud om 
gratis opphold i barnehage. Dette er et tiltak som trolig når de familiene der 
økonomien er avgjørende for ikke å velge barnehage. Alle 4- og 5-åringer i 

familier med inntekt under 405 000 kroner vil ha rett på gratis kjernetid ved 
innføringen 1. august 2015. Den nye ordningen med gratis kjernetid må ses i 

sammenheng med den nye nasjonale ordningen med minstekrav til reduksjon i 
foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. 
 

Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage   
I statsbudsjettet for 2015 legger regjeringen opp til en bedre sosial profil på 
foreldrebetalingen i barnehage ved å bevilge 235 millioner kroner til å innføre et 
nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. 
Foreldrebetalingen per år for en heltidsplass skal fra og med 1. mai 2015 utgjøre 
maksimalt seks prosent av familiens person- og kapitalinntekt, begrenset oppad 
av maksimalprisen som et øvre tak for ett barn i barnehage. Maksimalprisen er 
fra 1. mai 2015 satt til 2 580 kroner per måned. Alle husstander med inntekt 

under 473 000 vil ha rett på en reduksjon i foreldrebetalingen. 
 
Styrket språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i barnehage  
Utdanningsdirektoratet administrerer et øremerket statstilskudd til kommunene 
for tiltak som skal bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

førskolealder. I 2015 utgjorde dette tilskuddet 130 millioner kroner. Tilskuddet 
tildeles kommunene ut fra antall minoritetsspråklige barn i barnehage, og skal 

både bidra til å bedre språkforståelsen blant disse og stimulere kommunene til å 
arbeide for at flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal gå i barnehage. 

Skole 
Skolene i Kongsvinger har som mål at elevene skal presterer på eller over 
landsgjennomsnittet på felles målinger. I løpet av de to siste årene er det satt i 
gang nye tiltak og videreført eksisterende tiltak med mål om bedring av elevenes 
læringsresultater. Dette for å hindre at elever slutter før fullført videregående. 
Utdanning legger grunnlag for å sikre en stabil og trygg inntekt. 

Det er elever på alle trinn i grunnskolen som er preget av å leve under vanskelige 
økonomiske kår. Hvor mange barn dette gjelder på hvert trinn vil variere. Dette 

setter preg på elevenes mulighet til å delta i aktiviteter/sosiale arrangementer. 
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Tallene kan variere noe fra år til år, og fra skole til skole. Skolen erfarer at 
barn/ungdom har en svært høy terskel for å fortelle noe om dette. Det er enklere 

å si at en ikke har lyst til å være med på noe, fordi det er så kjedelig og teit, i 
stedet for å vedkjenne seg den egentlig grunnen. Barn/ungdom ønsker samtidig å 

beskytte sine foreldre. Gratisprinsippet i skolen skal være styrende, men det er 
synlige forskjeller i forhold til aktivitetsutstyr. Skolen har ikke oversikt over folks 
privatøkonomi, men registrerer utfordringer den enkelte elev kan ha. 

 
I barneskolen er det ikke lovpålagt å ha sosiallærer og rådgiver slik det er i 

ungdomsskolen. Noen barneskoler har allikevel valgt å sette av ressurs til dette 
arbeidet med tanke på tidlig innsats i forhold til psykisk helse og rusforebygging. 
Miljølæreren setter av tid til samtaler med enkeltelever, elevgrupper og med 

foresatte. Målet er å sette inn riktig og målrettet tiltak tidlig for å forebygge og 
minske vansker i ungdomsårene. 

Det registreres en økning av enslige forsørgere. Flere innvandrerbarn har enslig 
forsørgere eller kommer fra er barnerike familier. Det oppleves et økende skille 
mellom fattig og rik. 
Alle skoler har Tverrfaglig møte i samarbeid med PPT. I disse teamene er det 
tverrfaglig kompetanse som kan bistå elever og familier med utfordringer. Målet 

er rett hjelp til enhver tid og tidlig innsats. Kongsvinger kommune har egen 
Innføringsklasse. Dette er et tilbud til elever på 8.-10. trinn som ikke kan norsk. 

Dersom antallet bosettinger øker bør organisering av opplæringstilbudet for 
elever på 1.-7. trinn vurderes. 

 
Leksehjelp  
Høsten 2010 ble det innført en plikt for skoleeieren til å gi tilbud om åtte uketimer 
gratis leksehjelp for alle elever på 1.–4. trinn. Ordningen ble endret fra høsten 
2014 til å gjelde hele grunnskolen, ikke bare 1.–4. årstrinn. Bakgrunnen for 

endringen er at det ofte er større behov for leksehjelp på ungdomstrinnet. 
Skoleeierne står i dag fritt til å fordele leksehjelpstimene på de ulike årstrinnene, 
slik de selv mener det er mest hensiktsmessig. Formålet med 
leksehjelpsordningen er å gi elevene støtte til læringsarbeidet, opplevelse av 
mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. Leksehjelpen skal også bidra til 
å utjevne sosial ulikhet i opplæringen. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med 
skolearbeidet. 

 
SFO 

Et godt barnehage og SFO-tilbud vil legge til rette for at foreldre i større grad kan 
delta i arbeidsliv eller i utdannings- og integreringstilbud. Pris i SFO er et 
kommunalt ansvar, og kommunene kan velge å legge opp til grad-erte satser 
basert på foreldres inntekt (se egen faktaboks). SSBs barnetilsynsundersøkelse 
fra 2010 viste at det er en sterk sammenheng mellom sosial bakgrunn og 
deltakelse i SFO. Tiltak som bidrar til at familier med lav inntekt kan delta i 
barnehage og SFO kan derfor bidra til bedre inkludering, bedre arbeidstilknytning 
og beskyttelse mot fattigdom. 

Psykisk Helse og Rusomsorg 
Yter primært tjenester til personer over 18 år – hovedsakelig til mennesker med 
psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og rusproblematikk. Tjenestene tildeles av 
Service- og forvaltningsteamet i Kongsvinger kommune, i form av vedtak. 
Tjenestene er vesentlig hjemmebaserte tjenester og ytes i hjemmet, eller i 
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forbindelse med dagliglivets gjøremål. I dag foreligger ca. 400 vedtakstimer – 
disse brukes av helsetjenesten til direkte tjenesteyting. Omtrent 80 timer av disse 

går til personer med rusmiddelproblematikk, resterende til mennesker med 
psykisk lidelse. Det følges opp om lag 150 personer, hvorav 35 personer har 

rusproblematikk. Psykisk helse- og rusomsorg har brukere på ulike eksterne 
institusjoner, som omsorgsplasser og ettervernsboliger. 
Helsetjenesten yter tjenester til unge fra 18 år og oppover, men det er et ønske å 

arbeide mer forebyggende og helsefremmende blant unge, i de tilfeller hvor vår 
kompetanse er dekkende. Det ytes i dag tjenester i familier med barn, gjerne i 

samarbeid med helsesøstertjenesten, PPT, BUP og Barnevernstjenesten.  
Brukerne følges i dag opp av miljøterapeuter, dvs psykiatriske sykepleiere, 
sykepleier, vernepleier og ergoterapeut. I tillegg har tjenesten miljøarbeidere, 

som helsefagarbeidere. 
Psykisk helse har døgnbemanning i 10 boliger for personer med psykisk lidelse, 

samt 10 boliger for aktive rusmisbrukere. 
Psykisk helse drifter psykiatrisk dagsenter. Dette er et lavterskeltilbud, som er 
åpent hver dag og åpent for alle som har psykiske helseproblemer. 
Tjenesten har ansvaret for finansiering og oppfølging av virksomheten ved 
Linken/ Jobben. Dette er et lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige voksne. 

 

Flyktning og inkluderingsenheten 
Flyktning og inkluderingsenheten: Enheten har ansvar for bosetting av flyktninger 
og gjennomføring av introduksjonsprogram for disse, samt miljøarbeid, råd og 
veiledning i denne fasen. Vi driver også med råd, veiledning og forvaltning med 

utgangspunkt i lov om sosiale tjenester, for flyktninger som har behov for dette. 
Vi jobber med integrering og inkludering i et bredt perspektiv og samarbeider 
med frivillig sektor, organisasjoner, kommunens apparat og bedrifter for å 
fremme inkludering i Kongsvinger-samfunnet. I enheten jobber det 
programrådgivere og miljøarbeidere i tillegg til ledelsen. Enheten skal begynne 
med bosetting av enslige mindreårige flyktninger, og holder på med forberedelse 
av dette arbeidet. Enheten har også ansvar for kontakt med Kongsvinger Statlige 
Mottak, i egenskap av vertskommune. 

 

Kultur og fritid 
Kongsvinger bibliotek 
Barn og ungdom benytter biblioteket i ulike sammenhenger; i fritida, alene eller 
med venner, gjennom barnehagen, skolen, sammen med foreldre. De er i alle 

aldere, både gutter og jenter, og de har ulike interesser.  
Et grunnprinsipp for bibliotek er at alle har lik tilgang til bibliotekets tilbud og 
tjenester, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Biblioteket er et 
lavterskeltilbud og alle tilbud og tjenester til barn er gratis. Det er en viktig sosial 
og inkluderendefellesarena som bidrar til utjevning. Gjennom bibliotekets tiltak 

kan barn og ungdom aktivt få delta i sosiale settinger, knytte kontakter og utvikle 
seg. Biblioteket har et bredt tilbud omfatter blant annet utlån og formidling av 

bøker og andremedier pc-er/mac-er og trådløst nett, leseblogg for barn og ung, 
utstillinger, filmvisninger, barneforestillinger/teater, konserter. En sentral 
funksjon er å være en møteplass, et sted å treffe andre og koble av. Biblioteket 

jobber målrettet med å stimulere til leselyst og leseglede for å styre barn og unges 
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leseferdigheter. Biblioteket har mye besøk av barnehager og samarbeider med 
skolene gjennom blant annet lesestimuleringstiltaket Leseknappen. Biblioteket har 

ulike engangstiltak og avsluttende prosjekt for barn og unge, for eksempel 
sommerkampanjer, digital formidling, bokbad og forfatterbesøk 

 

Scene U – Kulturskolen – Fritidsklubben på Holt  
Scene U har arrangementer og workshops for barn og unge, med lav eller ingen 
egenandel. Kulturskolen søker kontingentkasse for de elevene som uttrykker et 
behov for økonomisk bistand til elevavgift. Fritidsklubben på Holt er et gratis 
tilbud for ungdommer fra 13-16 år. Nye fritidsklubblokaler ferdigstilles i løpet av 

våren, i sentrum. Både aktiviteter og matservering er gratis. 

 

BUA Kongsvinger 
I løpet av 2016 blir BUAKongsvinger realisert. Dette er en nettbasert 
utleieordning av sportsutstyr (aktivitetsutstyr). BUA er for alle i Kongsvinger og 
målet med ordningen er å få flest mulig uavhengig av alder og økonomi ut i 

aktivitet og at det er «kulere» å leie enn å eie. BUAKongsvinger samarbeider med 
BUA.io som er en paraplyorganisasjon for mange utleieordninger i Norge. 

Suksesskriteriene for at BUA skal fungere er et godt samarbeid med innbyggerne 
og næringslivet i Kongsvinger, at utstyret har god kvalitet, at utleieordningen er 
enkel og oversiktlig, har gode ambassadører, å ha god ledelse og å ha en 

økonomi som gir mulighet for en fortløpende fornying av utstyr og drift av BUA. 
Målet med ordningen er at den skal få samme status som bibliotekene og bør bli 

en egen post i kommunens budsjett. 
 

  Avdeling for tilpasset kulturtilbud (Støttekontakttjenesten)  

Tilpasset avdeling har ulike aktivitetstilbud, individuelt eller i gruppe, til ulike 
brukergrupper. Tildeling skjer i henhold til Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. De gruppebaserte aktivitetene er i hovedsak gratis, men 

enkelte aktiviteter har lave egenandeler. Antallet dette gjelder har vært stabilt 
gjennom flere år. 
 

Idrett  
Kongsvinger kommune er eier av en rekke idrettsanlegg rundt om i kommunen, 

men med hovedandelen i bysenteret. Kommunalt eide idrettsanlegg stilles gratis 
til disposisjon for organisert virksomhet i regi av frivillige lag og foreningers 

virksomhet for barn og unge under 19 år. Kommunestyret har for budsjettet i 
2016 innført en tilsvarende ordning for barn og unge under 19 års bruk av 
idrettsanlegg eid av frivillige lag og foreninger. 

  
Frivilligsentralen  

Erfaringene er basert på hvem som deltar i sentralens aktiviteter, dette gjelder 
alle deltakere inkludert frivillige. Bekjempelse av barnefattigdom har ikke hatt 
fokus i sammenheng med sentralens aktiviteter, derfor er erfaringene 
mangelfulle. Deltakelse i seg selv kan ha en positiv virkning på hele familien; 
forebygging av ensomhet og isolasjon. Det oppleves at dersom familien ellers har 

et tilbud om deltakelse på aktiviteter, vil det ha positive ringvirkninger for barna. 
FS er en møteplass der terskelen for deltakelse skal være lav. Fokus for 
deltakelse er at alle er en ressurs i seg selv. 
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Aktivitetene koster minimalt. De fleste aktivitetene skal være sterkt preget av 
brukermedvirkning, med frivillige som ”lim”. Mennesker som deltar i frivillig 

arbeid og/eller oppsøker møteplasser, får et positivt løft i sin hverdag. Frivillig 
sektor inkluderes i samfunnet i stadig flere sammenhenger. Å delta i frivillig 

arbeid er ikke lenger kun forbundet med veldedighet, men i større grad fokusert 
på gjensidighet. Eksempler på noen av sentralens aktiviteter: Qi-gong trening, 
Gågruppe med felles enkel lunsj for alle som ønsker det etter turen, Trilletreffen, 

Møteplass for småbarnsforeldre, Møteplassen, Leksehjelp på Vennersberg(Røde 
Kors), Internasjonal kvinnegruppe – Paletten og Samarbeid med lag/foreninger i 

flere aktiviteter med særlig fokus på transport av eldre 
 

Innsats fra frivillige 
Det er en rekke lag, foreninger og organisasjoner i Kongsvinger som tilbyr ulike 
aktiviteter og tilbud til barn og ungdom. Kultur og fritid vil igangsette en større 

undersøkelse hvorledes og hvorvidt slike tilbud eksisterer. Det er kun et utvalg av 
disse som er representert i planen. Det utelukker ikke at det foregår godt arbeid 
fra flere hold. 

 

 
 

Frelsesarmeen 
Frelsesarmeen ønsker å være der for alle mennesker som trenger hjelp på den 
ene eller andre måten. Tilbudet er åpent for alle. Det varierer fra uke til uke hvor 

mange og hvem som oppsøker hjelp. Det oppleves at de som kommer enten ikke 
har penger eller feil prioriterer pengebruk, eksempelvis på rus. Mennesker har en 
høy terskel for å oppsøke hjelp og ønsker å klare seg selv. De lever i lang tid med 
få midler, og lever under og lider av dette. Alle grupper av befolkningen oppsøker 
Frelsesarmeen, men det er en hovedvekt av enslige mødre med barn og 

rusmiddelbrukere. Innvandrerkvinner er representert blant enslige forsørgere. 
Barn oppsøker ikke Frelsesarmeen alene, men det er eksempler på ungdom så 

vidt passert myndighetsalder som gjør dette. Brukere er både personer som er i 
kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og brukere som ikke er det. Brukere 
opplever NAV som firkantet og at en ikke får den hjelpen en er berettiget. 
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Frelsesarmeen ber brukere ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet hvis en 
ser at dette kan være viktig.  

 
Frelsesarmeen gir hjelp i form av utdeling av mat. Det deles ut matposer til rundt 

10 husstander hver uke, fordelt på tirsdager og torsdager. Videre er det noen 
henvendelser i forhold til behov for klær og dekning av enkelte strømregninger. 
Strøm har vært betalt på forespørsel når man har stått i fare for å få strømmen 

stengt. Frelsesarmeen er restriktiv til å gi penger, da dette erfaringsmessig 
benyttes til annet formål enn oppgitt. Trengs en hjemreisebillett rekvireres denne. 

Jul oppleves for mange som en vanskelig tid. Frelsesarmeen har en egen 
matutdeling i forbindelse med jul.  
 

Røde kors  
Aktivitetsuke for barn organiseres av Kongsvinger kommune og har de siste årene 

blitt støttet økonomisk av Kongsvinger Røde Kors. Selve tiltaket drives av 
Utviklingsenheten. Røde Kors har midler, som er øremerket vanskeligstilte barn, 
hvor man kan søke om støtte.  
Kongsvinger Røde Kors Hjelpekorps bidrar på Kongsvinger kommunes 
aktivitetsuke med praktisk førstehjelpskunnskap. 

Lokalforeningen har dialog med helsesøstertjenesten og barneverntjenesten. 
 

Lions Club Kongsvinger  
Lions er aktivt engasjement for å hjelpe andre. Lions har i mange år bidratt med 
midler til Kongsvinger kommunes sommerleir på Strandenga(Biri). I forbindelse 
med jul pakkes matesker i samarbeid med Kongsvinger boligstiftelse. Disse 
leveres til adresser oppgitt av boligstiftelsen. 

Lions bidrar med undervisningsopplegget "Det er mitt valg" i skolene og 
barnehagene. 

 
Sarepta Norge  
Sarepta Norge er en kristen non-profit forening som har som visjon/formål å 
hjelpe trengende menn og kvinner, familier, flyktninger samt diverse frivillige 
organisasjoner som bl.a. Frelsesarmeen med gratis mat og drikke.  

 
Kongsvinger idrettsråd  

Kongsvinger idrettsråd favner 40 idrettslag. Antall barn/unge som deltar på 
idrettsaktiviteter i Kongsvinger er umulig å besvare. Noen veldig aktive, og er 
registrert som aktive innen flere idrettslag. Andre er lite aktive selv med 

registrerte medlemskap 
Kongsvinger kommune er stor i utstrekning og variasjonen mellom sentrumsnære 

aktiviteter/lag og lag ellers i kommunen er stor. I bybildet er det forskjell på tilbud 
og deltakelse i forhold til skolekretser. Kommunale anlegg stilles til gratis 
disposisjon for barn og ungdom slik at terskelen inn i de rimeligste aktivitetene 

burde være lav. Idrettslagene har ulike krav til aktivitet og utstyr. Det er stor 
variasjon innenfor de ulike idrettsaktivitetene når det gjelder kostnader, 

ambisjonsnivå, krav til dugnadsinnsats og krav til reiseaktivitet. Det er mange 
belastende faktorer utover det rent økonomiske. Historisk sett har ikke alle 
idrettsgrener vært tilgjengelig for alle, slik er det heller ikke i dag. Valg av type 
aktivitet og antall aktiviteter en deltar på behøver ikke være økonomisk betinget. 
Kultur, holdning, klasse, kjønn og interesser er avgjørende for hvilke aktiviteter 

barn utøver. Det er sjelden det fortelles om manglende økonomi. Enkelte kan ytre 
at en aktivitet er kostbar, men allikevel prioritere deltakelse. 
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Medlemskontingenter/aktivitetsgebyr er knyttet til hvert idrettslag. 
Søskenmoderasjon forekommer som regel innen samme lag/aktivitet. 

Idrettsledere forholder seg ulikt i tilfeller hvor foresatte ikke betaler kontingenter 
osv. Barn får i noen tilfeller fortsette og andre ikke. Løsninger i forhold til 

manglede betaling er diskutert i flere fora. 
Antall barn som stilletiende slutter med idrettsaktiviteter er vanskelig å spore. Det 
er ikke grunn til å tro at økonomiske forhold er hovedårsaken. Utfrysing av andre 

grunner bidrar til at flere gir seg. Kollektive beslutninger forekommer, spesielt 
innen lagidretter preget av venn/venninne deltakelse. Samt at andre faktorer som 

hindrer konstruktiv aktivitet. 
I forhold til dugnader er det kulturelle forskjeller og ”nye landsmenn” faller 
utenfor. Dette kan både være en kommunikasjons – og en integreringsutfordring. 

Baksnakking av foreldre som ikke stiller opp forekommer. Loddsalg og salg av 
toalettpapir medfører ofte at disse kostnadene havner i familien. Storsamfunnet 

burde løst dette på en bedre måte. Samarbeidet mellom idrett og Kultur og fritid 
er under stadig forbedring. Skole, idrett, politikk må samordne seg mer. 

 

Samlet offentlig og frivillig innsats – hovedlinjer  

 
Gode oppvekstsvilkår for barn er sentralt for deres utvikling. I hovedsak er det 
foreldrene som skaper en sikker og trygg ramme om barnas oppvekst. Så er det 
slik at noen foreldre har behov for oppfølging/ hjelp til å mestre ulike elementer i 
livet. Dette kan være alt fra helseutfordringer, økonomi, arbeid, barnehage/skole, 
takle foreldrerollen, manglende nettverk med mer.  

 
Det utføres i dag mye godt arbeid i Kongsvinger kommune, både i regi av det 
offentlige og frivillige. 
Kommunen har fortsatt mer å hente på tettere samarbeid mellom kommunenes 
ulike enheter, og mellom kommunen og det frivillige. Det arbeides kontinuerlig 

med å styrke det formaliserte samarbeidet mellom enhetene. Viktig at ansvar og 
samarbeid tydeliggjøres.  

 
Kommunen må løse sine oppgaver innenfor gitte rammer.  
Skole og barnehage møter barn/unge hver dag. Det er oppleves at flere voksne 
sliter økonomisk nå enn tidligere og at det blir det stadig blir et tydeligere skille 
mellom fattig og rik. Barn av enslige forsørgere og barn med innvandrerbakgrunn 

er utsatt. Det er variasjoner mellom de ulike skoler, barnehager og bosted. Dette 
bildet understøttes av de erfaringer som ellers er gjort nasjonalt og lokalt. 

 
En ser en økning i saker som mottas av gjeldsrådgiver, og barn berøres i 
halvparten av sakene. Utfordringer i forhold til økonomi og gjeld oppstår ofte i 

forbindelse med samlivsbrudd og overgang til trygd.  
Barnevernet rapporterer om flere bekymringsmeldinger, og flere av de familier 

barnevernet er inne i har en vanskelig økonomi. Ut av dette kan en lese at 
innbyggeres økonomiske utfordringer er økende og årsaker til dette kan være 
sammensatt.  

 
Skolehelsetjenesten og Unghelsa er godt benyttet. Det viser at det er et stort 

behov for slike tjenester. Gjennom SLT-koordinator er det i noen år vært drevet 
gode tiltak som ferietilbud for barn og sommerjobb for ungdom. Dette er svært 
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vellykkede tiltak som i stor grad er drevet i samarbeid med frivillige 
organisasjoner.  

 
Det eksisterer i dag flere aktivitetstilbud for barn og unge i Kongsvinger 

kommune. Noen er gratis og bidrar til sosial utjevning, som bibliotekets tilbud. 
Andre kan være kostbare som idrettsaktiviteter og Kulturskole. Det må legges til 
rette for flere tiltak som inkluderer barn/unge sosialt og som bidrar til sosial 

utjevning, uten at dette oppleves som stigmatiserende. Det er viktig at aktiviteter 
og møteplasser for barn/unge desentraliseres.  

 
I ressurssvake familier kan det være en utfordring å komme seg til og fra 
aktiviteter, samt delta i dugnader og annet som har belastninger også utover det 

rent økonomiske. Det er en utfordring å inkludere alle barn og unge som opplever 
fattigdom da dette kan relateres til andre faktorer enn det økonomiske som for 

eksempel kultur, kjønn og religion. Det er således viktig at tiltak som utformes 
omfatter disse utfordringene. 
Kongsvinger ungdomsråd har arbeidet med Kulturkort for ungdom 13- 21 år og vil 
se på om en kan lage det samme for barn. Ungdomsrådet er opptatt av hvordan 
informasjon som vedrører barn og unge skal markedsføres slik at de når alle. I 

det videre arbeidet vil det være nyttig å dra inn Ungdomsrådet i flere 
sammenhenger. 

 
Det finnes mange tilbud og aktiviteter til kommunens befolkning. Det er en 
utfordring å bekjentgjøre disse for alle innbyggere. Dette omfatter informasjon fra 
Kongsvinger kommune, men også et spekter av frivillige organisasjoners tilbud. 
Det er grunn til å tro at flere innbyggere ikke er kjent med den bistand det 

offentlige kan gi og heller ikke det tilbud av fritidsaktiviteter det frivillige kan by 
på. Det er ikke slik at alle som berøres av fattigdom i en eller annen form 
oppsøker det kommunale hjelpeapparatet for bistand. 

 

Videre forebygging og utjevning  
Planen skal være styrende for hva en tenker omkring arbeid med barn som 

kommer dårligere ut enn andre, og den gir anbefalinger for det videre arbeidet 
med forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Kongsvinger kommune.  
 
Kartleggingen viser at fattigdomsproblematikken er kompleks. Dette understøttes 
av erfaringer på nasjonalt nivå. Det er derfor viktig at det er stor bredde i 

tiltakene som settes inn i den videre forebyggelsen og bekjempelsen av fattigdom 
For å lykkes i det videre fattigdomsarbeidet kreves kunnskap, kreativitet og 

samarbeid, bevissthet i forhold til holdninger og en sterk faglig vilje for å lykkes. 
Prosjektarbeidet har vist at dette er mulig. 
Tiltakene presenteres under kategoriene:  

 Tiltak som skal utredes 
 Eksisterende tiltak som har midler  

 Eksisterende tiltak som er i behov av midler for å kunne videreføres 
 Tiltak som er i behov av midler for å kunne igangsettes 

  
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom  
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av 

fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for 
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å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale 
arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og 

sosiale situasjon.  
I 2014 ble en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom etablert. 

Regjeringen har for 2016 satt av 163,9 mill.kr.  Kongsvinger Kommune søker om 
å få ta del i denne tilskuddsordningen. Får kommunen tilsagn om deltakelse i 
ordningen kan alle lag, foreninger, organisasjoner og kommunen søke om midler 

til tiltak for utjevning av sosiale forskjeller. 

  
Eierskap til tiltakene 
Det er enhetsleder ved den enkelte enhet som har det overordnede ansvar og 

beslutningsmyndighet knyttet til sine respektive tiltak. Utviklingsenheten har et 
koordinerende ansvar og holder oversikt over status på tiltakene. Den enheten 
som står som ansvarlig for tiltakene i tabellene nedenfor, er den enheten som 

skal igangsette utredninger, sørge for involvering av andre enheter og levere på 
tiltaket. Bred samhandling er avgjørende for å oppnå gode resultater, og det er 

viktig at ansvarlig enhet er godt kjent med fattigdomsplanen og tilhørende arbeid. 
Realiseringen av tiltakene skal være en naturlig del av de ansattes daglige 
arbeidsoppgaver. 
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A) Tiltak som skal utredes 
1. Foreldreveiledning  

 Flyktningteamet ønsker å samarbeide med andre enheter, for å gi tilbud om kurs for 

bosatte flyktninger, og andre innvandrerforeldre på språk de forstår. Tilsvarende kurs for 

personer uten innvandrerbakgrunn kan lages ut fra eksisterende modell.  

Tiltak: Flyktningsteamet i samarbeid med andre enheter, lager foreldreveiledningskurs 
som går til fastsatt tid to ganger i året, med tolk på språk som mange forstår.  

 Ansvar: NAV og Flyktning- og inkluderingsenheten 

 

2. God hjelp til barnefamilier med rusmisbruk og/ eller psykisk syke 

Formålet er å styrke tilbudet til brukere med store tjenestebehov gjennom å utvikle mer 

helthetlige og samtidige tjenester fra ulike sektorer og nivåer. Målet er å sikre barna best 
mulig oppvekst- og levekår. 

Tiltak: Foreldre vil få oppfølging rettet mot arbeid, utdanning, økonomi, helse og 
boforhold. Dette skal vurderes hele tiden opp mot barnas behov.  

Ansvar: NAV 
 

3. Manglende foreldrebetaling i SFO  
Barn mister SFO plass grunnet manglende betaling fra  foresatte. 

Tiltak: Nedsette arbeidsgruppe for å utrede hvordan dette skal løses. Hvilke kjøreregler 

skal Kongsvinger kommune ha? Reduksjon av kostnader for SFO plass? 
Inviteres inn: Barn/unge enheten, NAV og Økonomikontoret. 

Ansvar for utredning: Oppvekst 
 

4. Markedsføring av aktiviteter for barn og unge 

Frivilligsentralens aktiviteter blir opprettet etter meldte ideer/behov og baseres på 
frivillighet. Sentralen skal fungere som et ”knutepunkt” for frivillighet i Kongsvinger 

kommune. Samarbeid med øvrige frivillige lag/foreninger er svært viktig. 

Tiltak: Utrede hvordan informasjon skal spres slik at målet kan innfris. 

Ansvar for utredning: Kultur og fritidsenheten 
 

5.  Samarbeid mellom NAV og Psykiatri og rusomsorg  

For brukere med psykiske lidelser kan det være vanskelig med å beholde/skaffe seg 

utdanning/aktivisering/arbeid. Situasjonen kan også medføre at bruker ikke har benyttet 

seg av de ordninger for bistand og økonomiske ytelser som finnes hos NAV. For enkelte 

brukere vil aktivisering bidra til bedre fungering, og bedre økonomiske forhold. For de 

fleste ungdommer vil deltakelse i arbeidslivet være en hovedmålsetting. For barnefamilier 
er foreldrenes økonomiske situasjon i mange situasjoner vesentlig for barnas muligheter 

til sosialisering, aksept og deltakelse i lokalsamfunnet. 

Tiltak: Nedsette arbeidsgruppe for å utrede et formelt samarbeid og en skriftliggjøring av 

hva dette skal være.  

Ansvar for utredning: Nav, Helse og rehabilitering 

 

6. Videreutvikle tilbudet om økonomisk råd – og veiledning  

 

En videreutvikling av tilbudet om økonomisk råd/veiledning kan bidra at husholdninger 
som har vansker med å disponere sin inntekt får god veiledning. Foruten å gi generelle råd 

og veiledning skal tjenesten bistå i forhold til budsjett og kunne arrangere veiledningskurs 

i privat økonomi. 

Tiltak: Nedsette arbeidsgruppe for å se på mulighetene til at det etableres en 
organisatorisk og tydelig veiledningstjeneste. Inviteres inn: Helse og rehabilitering 

Ansvar for utredning: NAV, med flere 
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B) Eksisterende tiltak som er i behov av midler for å kunne videreføres  
7. Overskuddsfabrikken 

 Bruktbutikk med mulighet til å kjøpe rimelige møbler og hvitevarer. Et sted å 

møtes for alle, og alt er basert på frivillig innsats. 

Tiltak: Bruktbutikk basert på frivillig innsats. 
Ansvar: Kongsvinger Boligstiftelse, NAV, Kongsvinger kommune og ulike 
frivillige organisasjoner 

 

8.  Biblioteket og tilgjengelighet 

Tiltak: Biblioteket sørger for at barn og unge i distriktene får bedre tilgang til 
bibliotektjenesten ved å tilby bokkasser og besøk fra en bibliotekar. 

Ansvar: Kultur og fritidsenheten 

 

9. BUAKongsvinger (en nettbasert utlånsordning av aktivitetsutstyr) 

I et folkehelse- og miljøperspektiv er det viktig at flest mulig uavhengig av alder og 

økonomi får mulighet til å delta i ulike aktiviteter. BUAKongsvinger er et tiltak som vil 

være med på å vaske ut skillene mellom de som har og ikke har. Samtidig som ordningen 

er med på å gjøre det «kulere» å leie enn å eie.  Ordningen har behov for driftsmidler slik 
at det er mulig å fornye og utvide utstyrslageret fortløpende, samt å administrere 
ordningen. 

Tiltak: BUAKongsvinger bør bli en egen post i Kongsvinger kommunes budsjett, slik at 

driften sikres.  

Ansvar: Utviklingsenheten 
 

10. Økt bemanning/stillingsstørrelse  BUA 

Per i dag har BUA kun en ansatt i en 10 % stilling, og holder åpent en dag i uka med frivillige bak 

disken. For å nå BUAs mål vil det være behov for å øke stillingsprosenten til en 50 % stilling som 

drifter BUA, og da helst delt på flere personer og opparbeide en liten driftsbuffer. I tillegg til 

disse må antall frivillige økes. Kun på denne måten vil BUA ha mulighet til å nå sitt fulle 

potensial. Så langt har BUA 8 frivillige voksne i utlånsavdelingen, en som tar seg av reparasjoner 

og vedlikehold av sykler, og før sommeren hadde vi noen skolegutter som også hjalp til. Det at 

ungdommene selv jobber i BUA gir dem et eierskap til BUA, de lærer å ta ansvar, de får 

arbeidserfaring og selvtillit – noe som vil kunne komme både de selv og kommunen til gode 

senere. Vi vil knytte ungdommene til faste voksne frivillige, slik at de er i faste team som jobber 

sammen. 

Tiltak: Øke stillingsprosenten til en 50 % stilling som drifter BUA, fordelt på flere ansatte. Øke 

andelene frivillige. 
Ansvar: Kultur og fritidsenheten 

 

11.  Kontingentkasse  

Barn og unge opplever å ikke få delta i fritidsaktiviteter eller måtte slutte da foresatte ikke 

kan dekke utgifter til utstyr, kontingenter osv. Å gi tilskudd til enkeltpersoner slik at 
barn/unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. 

Modellen skal sikre at beløp som gis til formålet benyttes til nettopp dette og at barnet 

følges opp i forhold til aktiviteten. 

Tiltak: Inviteres inn: NAV, skoler, barnehager, Helse (fysioterapi/ergoterapi), Røde Kors, 

Idrettsrådet og Frelsesarmeen. 

Ansvar for utredning: Kultur og fritidsenheten 
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12. Sommeraktivitet 1: Aktivitetsuke for barn i alderen 6-11 år 

Familier med en vanskelig økonomi prioriterer i liten grad aktiviteter som koster. 

Det er barn som sjelden eller aldri får delta på aktiviteter i sommerferien. Tilbudet går til 

alle barn i aldersgruppen 6 – 11 år. Tilbudet er gratis og skal nå alle. Kommunen prioriterer 

barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer.  

Tiltak: Dagtilbud til opptil 120 barn som organiseres, ledes og drives av ungdom i alderen 

15 – 18 år i samarbeid med hovedansvarlig fra Utviklingsenheten, andre voksne i kommunen og 

frivillige. Det drives aktiv rekruttering av ungdom blant sosiallærere, helsestasjon, PPT, 
NAV og barnevernets familier. Det er en målsetting at det i tillegg til vanlige 

sommeraktiviteter skal tilbys et spekter av aktiviteter i samarbeid med lokale lag, 

borettslag og foreninger. 

Ansvar: Utviklingsenheten 

 

13. Sommeraktivitet 2: Sommerleir for ungdom i alderen 12 – 14 år 

Familier med en vanskelig økonomi prioriterer i liten grad aktiviteter som koster. Det er 
barn som sjelden eller aldri får delta på aktiviteter i løpet av sommerferien. 

Tilbudet går til alle kommunens ungdom i aldersgruppen 12 – 14 år. Tilbudet er gratis og 

skal nå alle. Kommunen prioriterer ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.  

Tiltak: Sommerleir for opptil 25 ungdommer på Biristrand organiseres, ledes og drives av 

ungdom i alderen 15 – 18 år i samarbeid med hovedansvarlig fra Utviklingsenheten, andre 
voksne i kommunen og frivillige. Ungdommene får tilgang til det som for mange er en 

selvsagt del av det norske samfunnslivet og fremmer helse og robusthet og ærefrykt for 

naturen. Det drives aktiv rekruttering av ungdom blant sosiallærere, helsestasjon, PPT, 
NAV og barnevernets familier. 

Ansvar: Utviklingsenheten 

 

14. Sommeraktivitet 3: Sommerjobb for ungdom i alderen 15 – 18 år 

Flere ungdommer er utestengt fra sommerjobb markedet på grunn av manglende 

nettverk, lav selvtillit, lave kvalifikasjoner osv. Sommerjobb kan bidra til en positiv 
endring for risikoungdommer, ungdommer som lever i fattigdom og som ikke kommer seg 

ut av denne situasjonen på egenhånd, samt bidra til å forebygge marginalisering, sosial 

uro og kriminalitet.  

Tiltak: Sommerjobb til 16 ungdommer i 4 uker i løpet av sommerferien, etter søknad. I 

tillegg drives det aktiv rekruttering av ungdom blant sosiallærere, helsesøstertjenesten, 

hos politiet, PPT, NAV og barnevernets familier. Ungdommene får attest. Tiltaket 

organiseres, ledes og drives av SLT koordinator. 

Ansvar: Utviklingsenheten 

 

15. Sommeraktivitet 4: Ponnileir for ungdom 13-15år   

Dagtilbud/overnattingstilbud til opptil 35 ungdom som organiseres, ledes og drives i av 

ungdom i alderen 15 – 18 år, i samarbeid med hovedansvarlig fra Utviklingsenheten, andre 

voksne i kommunen og frivillige. Familier med en vanskelig økonomi prioriterer i liten grad 
aktiviteter som koster. 
Det er ungdom som sjelden eller aldri får delta på aktiviteter i sommerferien. Tilbudet går 

til alle ungdom i aldersgruppen 12 – 15 år. Kommunen prioriterer ungdom som er berørt av 
fattigdomsproblemer. Tilbudet er gratis og skal nå alle. 

Tiltak: Det er en målsetting at ungdommen som deltar får anledning til å bygge selvtillit 
gjennom å mestre nye situasjoner, sikkerhet, lære om ponnier, deres kroppsspråk, 
påseling, leing, stell og alt i praksis. Det drives aktiv rekruttering av ungdom blant 

sosiallærere, helsestasjon, PPT, NAV og barnevernets familier. 

Tilbudet er gratis og skal nå alle. Tiltaket organiseres, ledes og drives av SLT koordinator 

og travlaget. 

Ansvar: Utviklingsenheten og Brandval og Kongsvinger travlag 
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C) Nye tiltak som er i behov av midler for å kunne igangsettes 

16. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

Utvikle og prøve ut en modell og et program som kan gi bedre resultater av 
innsatsen for familiene i målgruppen.  

Tiltak: Samordne tjenestene det offentlige bidrar med inn mot enkeltindivider i 
familien. Systematisk samarbeid og god koordinering er essensielt.  

Ansvar: NAV i samarbeid med andre tjenester 

 

17. Bo- og lev godt kurs 
 Informasjonskurs for å sette de unge (16- 26 år) i stand til å gjøre valg basert 
på kunnskaper og konsekvenser, sett opp mot drømmer om framtiden.  

Tiltak: Opplæring I økonomi, boligplanlegging, fysisk helse, kosthold, 

velferdssamfunnet og motivasjon for å gjøre valg som er gode for hver enkelte.  

 Ansvar: NAV i samarbeid med frisklivssentralen  
 

18. Supplering av utstyr til BUA 

Når BUA får utstyrshengeren, vil behovet for mer utstyr totalt komme. Det er et mål at kommunens 
befolkning skal kunne låne utstyr, samtidig som hengeren er ute. Per i dag har ikke BUA en beholdning 
som kan serve begge deler. BUA vil ha fokus på både den frivillige og organiserte aktiviteten (der 
utstyrshengeren brukes) og publikums «drop-in» behov (BUA Kongsvinger). I tillegg til å supplere med 
mer av det BUA allerede har og låner ut, er det ønske om å kjøpe inn utstyr til flere aktiviteter som 
BUA ikke har per i dag. Slitasje på utstyret vil jo også kreve fornying og vedlikehold av utstyrsparken 
kontinuerlig, slik at BUA opprettholder imaget om at det er trygt og kult å låne på BUA; der er utstyret 
nytt, det er av god kvalitet og det er godt vedlikeholdt 

Tiltak: Supplere med mer av det BUA allerede har og låner ut, er det ønske om å kjøpe inn utstyr til 
flere aktiviteter som BUA ikke har per i dag. 

Ansvar: Utviklingsenheten 
 

19. Utstyrshenger BUA 

BUA har hatt åpent i snart et halvt år og det kommer tydelig fram at det er grupper i kommunen 

BUA ikke har nådd ut til. Det er behov for et tettere samarbeid med skolene og lokale 

uorganiserte frivillige idrettsforeninger og lag for å nå ut til enda flere barn og unge i hele 

kommunen. 

Tiltak: En utstyrshenger som skoler og lag/foreninger kan låne i forbindelse med aktivitetsdager 

på skolene, eller frivillig aktivitet rundt om i kommunen. Denne hengeren vil være fylt med 

utstyr tilpasset årstiden eller aktiviteten skolene/ lagene/foreningene ønsker å bruke. De som 

ønsker å benytte hengeren kan da etter avtale/booking hente hengeren på BUA, kjøre den til 

skolen eller idrettsplassen, og låne ut utstyr til alle de som ikke har eget utstyr, og som ellers 

ville blitt holdt utenfor, eller følt seg presset til å kjøpe dyrt utstyr for en dag eller to 

Ansvar: Utviklingsenheten  

 

20. Sommeraktivitet 5: Mekke camp for ungdom 13 – 20 år   

Dagtilbud til opptil 50 ungdommer som organiseres, ledes og drives i samarbeid med 

ungdomsklubben Vinger mekk & moro, samt bistand fra SLT koordinator, Utviklingsenheten, 
andre voksne i kommunen og frivillige.  

Familier med en vanskelig økonomi prioriterer i liten grad aktiviteter som koster. 

Det er ungdom som sjelden eller aldri får delta på aktiviteter i sommerferien. Tilbudet går til 
alle ungdommer i aldersgruppen 13 – 20 år.  
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Tilbudet er gratis og skal nå alle. Kommunen prioriterer barn og unge som er berørt av 
fattigdomsproblemer. Et av målene er å motivere jenter, ungdom med norsk bakgrunn og 

ungdom med innvandrerbakgrunn til å delta. 

Tiltak: Skape interesse for mekaniker faget. Øke bevisstheten innen for trygg ferdsel i 

trafikken, rus forebygging og sikkerhet innenfor utstyr og verksted. 

Ansvar: Ungdomsklubben Vinger mekk & moro, SLT – koordinator, Utviklingsenheten og i 

samarbeid med politiet og Vegstasjonen. 

 

21. Bibliotek tilbud for mindreårige asylsøkere 

Biblioteket oppretter nye tilpassede tilbud til mindreårige asylsøkere, samt at de inkluderes 

i det eksisterende tilbudet. Familiemedlemmene til de minste barna inviteres med. Noen 

tiltak går over hele året, mens andre er engangstiltak. Det er stor aldersspredning i 

målgruppa og tiltakene utformes deretter. 

Tiltak: Presentasjon/utstilling i biblioteket. Gi kunnskap til lokalbefolkningen om 

asylsøkerne. Målgruppa forteller om seg og sin bakgrunn; hvor de kommer fra, om sin 

kultur, sine interesser og fremtidsdrømmer. Historiene formidles gjennom bilder, tekst, 
kart, film som presenteres i biblioteket og deles på sosiale medier. 

Verksted. I løpet av året gjennomføres det ulike verksteder som skal gjøre målgruppa 
bedre kjent med norsk kultur og tradisjoner, som for eksempel; påske, jul, matlaging, 

årstider. 

Lesegruppe. Biblioteket velger ut en kort tekst på norsk/engelsk som alle i gruppa skal lese 

innen en periode. Biblioteket følger opp tett. Deltakerne snakker om tema og deres 

opplevelser av teksten. Samtalen ledes av en bibliotekar som forklarer/oppklarer ord og 
betydninger.  
Fadderordning. Vi forespør tidligere asylsøkere som er bosatt i kommunen om de ønsker å 

dele erfaringer fra sin tid som asylsøkere. 
Inkludering i eksisterende tilbud. Målgruppa inviteres spesielt og får god informasjon om 

de ulike arrangementene/tiltakene på forhånd 
 

Ansvar: Kongsvinger bibliotek 

 

22. Fritid med bistand (FmB)  

Dagens tilbud fra Aktivitet med bistand baserer seg på gruppebaserte aktiviteter. En 

ønsker å ta i bruk tiltaket Fritid med bistand. Metoden baserer seg på Empowerment. 

Brukeren får større mulighet til å delta i aktiviteter på egne premisser, og familien for 

øvrig kan også danne nye nettverk. Det kreves tilrettelegging for den enkelte bruker og 
samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Tiltak: Gruppebaserte aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. Tiltaket 
igangsettes ved prosjektleder og tilretteleggere 

Ansvar: Kultur og fritidsenheten 

  



  

 

KILDER: 
 Folkehelseprofil 2016 for Kongsvinger kommune:   
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 Barn som lever i fattigdom, Regjeringens strategi for 2015-2017 

.regjeringen.no. barn-som-lever-i-fattigdom 

 
 www.kongsvinger.kommune.no 

 
 Barn fortjener å ha det bra. Forebygging og bekjempelse av 

barnefattigdom. Kongsvinger kommune 2012-2015. 
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