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Bakgrunnsinformasjon

 16.3 %(2016) av Skiens barn og unge berørt av 

fattigdomsproblematikk

 ca 1600 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i 

Skien.

 Halvparten av denne gruppen har 

innvandrerbakgrunn.

 Landsgjennomsnittet ca 10 %



Et inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge skapes gjennom et tett samspill mellom kommunen 

og positive krefter i lokalsamfunnet, som frivillige organisasjoner, barn og ungdom selv, foreldre og 

andre grupper som ønsker å gjøre en innsats.

Regjeringens handlingsplan mot fattigdom:

Folkehelsemeldinga:

Et overordnet mål i kulturpolitikken er å sikre at alle får tilgang til kunst- og kulturopplevelser uavhengig 

av geografi, økonomiske og sosiale skillelinjer.

Deltagelse på kultur- og fritidsarenaer fører til mestring, personlig utfoldelse deltagelse og tilhørighet, 

som er viktige faktorer for en god integrering. Det er noen grupper i samfunnet som deltar i mindre grad 

i frivillig- og kulturellsektor og som derfor bør vies særlig oppmerksomhet. 



Fritidserklæringen

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets 

rettigheter, herunder artikkel 31: 

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å 

delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder 

og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å 

delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal 

oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for 

kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. 

For å realisere dette må alle barn, 

uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon, ha mulighet til 

å delta jevnlig i minst én organisert 

fritidsaktivitet sammen med andre. 

ALLEMED dugnad arrangert i Skien 15. 

januar.



Vår visjon-

Enhet for Kultur og Fritid

Gode kultur- og fritidstilbud til alle!

Tilbudene skal være preget av 

mangfold, åpenhet og inkludering. 



• Kulturvenn 

• Fritidskontakter (140 stk)

• Tilrettelagte grupper (8 grupper med faste ansatte)

• Positiv fritid/ungdomsarbeid

• Bydelshus i tre bydeler med kafe, kurs/arrangementer, arena for 

integreringsarbeid, arbeidspraksis/språkopplæring….

• Ferieaktiviterer.

• Kontingentkassa

• Fritid med bistand

Noen av enhetens inkluderingstiltak:



Kontingentkassa

 Støtte til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge fra 6 år til fullført videregående

 Maksimum 3000 kr i året per barn

 315 søknader i 2017, 409 søknader i 2018. 160 søknader så langt i 2019 (ca 300 000 utbetalt til 

nå)

 Ca 500 000 kr i støtte totalt i 2017, 690 000 i 2018. 200 000 er fast i ramma, resten er fra fond, 

gaver og ekstra bevilgninger fra Rådmann og hovedutvalg.

 Kiwanis bidro med ca 30 000 kr til kontingentkassa i 2018.

Supplerer der noen barn allerede har fått innvilget maksimumsbeløp

Supplere dersom trenger støtte til tur/utflukt med sitt lag/forening

Supplere dersom barnet er over/under aldersgrensa for kontingentkassa

 Telemark idrettskrets har fått midler fra Gjensidigestiftelsen for å stimulere til kontingentkasser i 

flere Telemarkskommuner



Steg for steg - saksbehandling

 Mottak av søknad i 360 eller eventuelt per e-post eller brev.

 Dersom saksbehandler legger inn i saken selv, husk at alle interne søkere ( fra kommunen) skal legges inn som 

internt notat og ikke som innkomment dokument.

 Legg inn navn, alder og søkt beløp i Excel ark som ligger lagret her:

 I:\ByutviklingDriftKultur\Kultur og fritidstjenesten\Kontingentkassa

 OBS! Dokumentet er  passordbeskyttet.

 Søk i Excel arket på navn, om de allerede har fått støtte inneværende år.

 Sjekk at faktura eller annet underbilag ligger ved. Dersom dette mangler, ta kontakt med avsender og be dem 

ettersende.

 I tilfellene der deler av fakturaen skal betales fra Kiwanis-midlene; betaler vi på vanlig måte fra kontigentkassa og 

det er kun i Excel-arket og tilsagnsbrevet det er synlig at de har fått støtte fra to ulike potter.

 Besvar innkommet brev/ internt notat i 360. 

 Marker dokumentet og trykk «svar ut». Brevet går da til mottakerorganisasjonen sin innboks i Altinn, eventuelt 

direkte i 360 til interne mottakere.

 Dersom søker ikke har oppgitt organisasjonsnummer eller ikke henter ut brevet fra Altinn innen en viss tid, 

sendes svaret med brev til oppgitt kontaktadresse.

 Fyll ut e-faktura i Visma

 Under økonomi velger du nytt e-bilag m sensitive opplysninger 

 Tittel: Skal være det samme som «vår ref» i brevet du sender ut. (saksnummer og dokumentnummer).

 Det er superviktig å sjekke hva som skjuler seg bak res.konto.nr. du velger. Mange av idrettslagene har en haug 

med ulike kontonr. og velger du feil blir det en evighet av merarbeid på deg i etterkant, fordi foreningene ikke 

finner tilskuddet der det skal være. 



Hvordan søke?

 http://www.skien.kommune.no/skien-

kommune/bdk/kultur/Tilskudd/#heading-

h2-14

http://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/kultur/Tilskudd/#heading-h2-14


INKLUDERING AV NYANKOMNE FLYKTNINGER
INN I FRITIDSAKTIVITETER



Nyankomne flyktninger i 
Skien kommune

 2016: 142 nyankomne flyktninger

 2017: 112 nyankomne flyktninger

 2018: 60 nyankomne flyktninger

 2019:    Imdi har anmodet norske kommuner om å 

bosette 5350 nyankomne flyktninger i 2019. 

Skien er anmodet om å ta i mot 50. 5 av disse 

er enslige mindreårige.



Sammensetning av innvandrere med 
4 års botid eller mindre i Skien



Hva flyktningene kan synes er 
utfordrende:

 Språkbarriere – Vanskelig å finne og forstå informasjon om man ikke 

kan språket

 Mye informasjon ligger på nett; Informasjon om aktiviteter, 

kontaktinformasjon, kommunikasjon gjennom bruk av e-post, app ++ 

Kan være utfordrende om man ikke har mye erfaring med digitale 

løsninger

 Vet ikke hvordan organisert aktivitet i Norge fungerer eller hvordan 

man melder seg inn

 Vet ikke hvor aktiviteten foregår

 Økonomi



Fritid med bistand metode
( Tilpasset nyankomne flyktninger)

- Informasjonsgivning

- Kartlegging av muligheter for ønsket aktivitet

- Innmelding i lag/forening og opprettelse av kontakt

- Hjelp til økonomisk dekking av utgifter ved behov                                    

(Søking av kontingentkassa eller tilskuddsavtale med lag/forening)

- Oppfølging første gang for å bli vist hvor aktiviteten foregår



Informasjon

 Tett kontakt med Nav. Når det har blitt bosatt nye flyktninger i Skien tar NAV kontakt med meg og 

jeg holder et Informasjonsmøte om fritidsmuligheter i Skien. NAV tar ellers kontakt om det er noen 

som trenger hjelp til å komme inn i fritidsaktivitet.

 Holde Informasjonsmøter om fritidsmuligheter også på Voksenopplæringen med jevne 

mellomrom.

 Stand på Voksenopplæringen ca. en gang i uken for å være tilgjengelig for spørsmål og kunne 

informere om ting som skjer. Viktig å bli et kjent ansikt som det er lett å ta kontakt med.

 Fritidskurs på Voksenopplæringen: Få besøk av ulike lag/foreninger som forteller om det de driver 

med eller dra på besøk for å få en smakebit av aktiviteten. Eks. Røde Kors sine lavterskeltilbud, 

idrettsorganisasjoner, besøk på Ibsenhuset (kulturhus), friluftslivkurs og ut på tur med DNT, besøk 

på utstyrssentralen++

 Tilgjengelig på Lie bydelshus for informasjon og hjelp

 Brosjyre om fritidstilbud i regi av Skien kommune på flere språk 

(Norsk, engelsk, arabisk, somalisk og tigrinja)



Kartlegging av fritidsmuligheter og 

innmelding i aktivitet

 Har egne registreringsskjemaer for å 

fylle ut: Navn, fødselsdato, kjønn, 

adresse, e-post, tlf.nummer og ønsket 

aktivitet.

 Prøver å finne noe i nærheten av der 

de bor, slik at det blir lett å komme seg 

til og fra aktiviteten og man blir kjent 

med personer fra egen bydel

 Kontakter lag/forening og melder dem 

inn i samråd med personen det gjelder

 Kommunikasjon kan være utfordrende 

grunnet språkbarriere. Derfor viktig 

med enkel kommunikasjon (Eks. korte 

beskjeder på sms)



Hjelp til økonomisk dekking av 
utgifter ved behov

 Kontingentkassa (6-18 år eller ut Vgs)

 Tilskuddsavtale med lag/forening (0-25 år)

 Egne driftsmidler (25 år +)



Oppfølging første gang for å bli 
vist hvor aktiviteten foregår

 Viktig å møtes på et sted som er lett å finne 

frem til og de vet hvor er, eks. 

Bussterminalen eller et kjøpesenter

 Dersom det er gåavstand går vi sammen til 

stedet aktiviteten foregår

 Dersom det er lengere avstand tar vi buss 

sammen fra A til B, slik at de vet hvilke 

holdeplasser de skal gå av og på og hvor de 

går fra bussholdeplassen til aktiviteten

 Gir viktig informasjon om aktiviteten under 

denne oppfølgingen (eks. alle datoer for 

aktivitet, opphold grunnet ferie osv.)

 Introduserer personen til aktivitetslederen

 Prøver å være tilstede under hele aktiviteten 

første gangen for å gi trygghet og å være 

tilgjengelig for evt. spørsmål



Resultater siden høsten 2016

247 nyankomne flyktninger og innvandrere blitt 

hjulpet inn i aktivitet



Hvor mange er fortsatt med i 
aktiviteten?

Med utgangspunkt i de som fikk hjelp til å 

komme inn i aktivitet i 2016 og 2017 er 

79% 
fortsatt med på aktiviteten eller fått hjelp til å 

starte i ny aktivitet som de per d.d. går på



Takk for oppmerksomheten!

tonje.johansen@skien.kommune.no

CamillaMadeleine.Strom@skien.kommune.no
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