Oversikt over tilskuddsordninger
0-24: Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge.
Målgruppen for dette samarbeidet er utsatte barn og unge under 24 år. Med dette menes barn og
unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i
skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Målet med samarbeidet er bedre
samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående
opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.
Du kan lese mer om «Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0-24 år» på nettsiden til
Utdanningsdirektoratet: 0-24 samarbeidet
Innenfor 0-24 samarbeidet har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på
tilskuddsordninger til innsatser som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til
skole og/eller arbeidslivet. Arbeidet har bestått av både en kartleggingsfase og en fase med vurdering
og forslag til endringer
Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,
Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tilskuddsordninger som skal
bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og /eller arbeidsliv.
For å gjøre det enklere å søke, planlegge og legge til rette for bedre utnyttelse av de samlede
ressursene har arbeidsgruppen utarbeidet en oversikt over disse tilskuddsordningene.
Hensikten er å gjøre det enklere for stat, kommune og andre aktører å forvalte og benytte
ordningene mer samordnet og målrettet for utsatte barn og unge.

Direktorat

Informasjon om
tilskuddsordning

Formål

Hvem kan søke om
tilskudd

Barne-, ungdoms –
og familiedirektoratet

Støtte til oppfølgings- og
losfunksjoner for ungdom

Målet er å styrke ungdommenes
skoletilknytning, trivsel og mestring,
og skal gjennom det bidra til å bedre
skoleprestasjonene og øke
gjennomføringen i videregående
opplæring.

Kommuner

Integrerings-og
mangfoldsdirektora
tet

Jobbsjansen

Kommuner

Helsedirektoratet

Skolehelsetjenesten i
videregående skole
Psykologer i de
kommunale helse- og
omsorgstjenestene

Jobbsjansen er et kvalifiseringstiltak
med formål å øke sysselsetting blant
innvandrere (målt ved overgang til
arbeid eller utdanning). Jobbsjansen
bidrag til å styrke innvandreres
kvalifikasjoner for å delta i
arbeidslivet.
Styrke skolehelsetjenesten i den
videregående skolen.
Overordnet mål er at
tjenestetilbudet skal være helhetlig,
tilgjengelig og individuelt tilpasset.
Brukere og pasienter skal stå i

Helsedirektoratet

Kommuner
Kommuner

Søknadsfrist i
2017 for
tilskuddsåret
2018
Dato ikke
fastsatt men
vil trolig være
rundt marsapril for
tilskuddsåret
2017-2018.
Dato ikke
fastsatt

Dato ikke
fastsatt
Dato ikke
fastsatt

Utdanningsdirektoratet

Tilskudd til opplæring av
lærlinger og
lærekandidater med
særskilte behov

Utdanningsdirektoratet

Tilskudd til bedre
språkforståelse blant
minoritetsspråklige barn i
førskolealder

Utdanningsdirektoratet

Tilskudd til
interesseorganisasjoner
for funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet

Tilskudd til opplæring ved
rusinstitusjoner

Utdanningsdirektoratet

Prosjektstøtteordning:
Tilskudd til tidlig innsats i
skolen gjennom økt
lærerinnsats fra 1.-4. trinn

Utdanningsdirektoratet

Prosjektstøtteordning:
Tilskudd til økt
lærertetthet

sentrum for tjenesteutviklingen.
Formålet er å stimulere lærebedrifter
til å gi lærlinger og lærekandidater
under 25 år, med særskilte behov,
mulighet til å oppnå fagutdanning
eller deler av en fagutdanning.
Bidra til at kommunene kan utforme
tiltak for å bedre språkforståelsen
blant minoritetsspråklige barn i
førskolealder

Å utvikle, løfte fram, synliggjøre og
formidle ny kunnskap på det
spesialpedagogiske området i
barnehage og grunnopplæring, slik at
det legges bedre til rette for
opplæring og utdanning for barn,
unge og voksne med særskilte
opplæringsbehov.
Bidra til at beboere på de to
rusinstitusjonene Tyrilistiftelsen og
Stiftelsen Fossumkollektivet som er
omfattet av ordningen, får et
helhetlig og individuelt tilrettelagt
skole- og opplæringsforberedende
tilbud
Formålet er å sette kommuner i
stand til å øke lærertettheten på 1.4. trinn.

Tilskuddet skal bidra til økt
lærertetthet på ungdomstrinnet for å
gi elevene økt læringsutbytte, bedre
læringsresultater og bidra til
redusert behov for
spesialundervisning.

Lærebedriften sender
søknad via
fylkeskommunen

Dato ikke
fastsatt

Tildeles kommunene
basert på statistikk
over antall minoritetsspråklige barn i
barnehage pr. 15.12.
året før tildelingsåret.
Interesseorganisasjoner for
funksjonshemmede

Ingen
søknadsfrist,
kommuner
tildeles
midler.

Stiftelsen
Fossumkollektivet og
fylkeskommunene
Hedmark og Oppland
på vegne av
Tyrilistiftelsen.

Informasjon
om tilskuddsordningen og
søknadsfrist
kommer i
løpet av
høsten
Ingen
søknadsfrist,
kommuner
tildeles
midler.

Kommunene tildeles
midler basert på GSIstatistikk over antall
elever per gruppe på
1.-4. trinn i den enkelte
kommune
Kommuner

Dato ikke
fastsatt

Innen 31.
januar for det
kommende
skoleåret

Internt – skal ikke ut på nettsidene
Lenker til de ulike tilskuddsordningene
Bufdir:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Stotte_til_oppfolgings__og_lo
sfunksjoner_for_ungdom/
IMDI
http://www.imdi.no/tilskudd/jobbsjansen/
Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/skolehelsetjeneste-i-videregaende-skole
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-ogomsorgstjenestene#målgruppe
Utdanningsdirektoratet
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tiltak-for-a-bedresprakforstaelsen-blant-minoritetsspraklige-barn-i-forskolealder/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-forfylkeskommuner/larlingar-sarskilde-behov/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-tilorganisasjoner/prosjektstotte-til-interesseorganisasjoner-for-funksjonshemmede/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tidlig-innsats-i-skolengjennom-okt-larerinnsats-fra-1.-4.-trinn/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/okt-larertetthet-paungdomstrinnet/

