Tidligere utprøvde tiltak:









Sommerjobb for ungdom. Gjennomført i 2016. Søker var Ås kommune ved SLTKoordinator i samarbeid med NAV og ungdomshusene. Budsjett 100.00 kroner for 8
ungdommer i to uker. Tiltaket var forholdsvis krevende å gjennomføre, og det var
behov for flere personalressurser både i forkant og underveis i tiltaket.
Opplevelseskort. Gjennomført i 2017. Søker var Ås kommune ved SLT-Koordinator i
samarbeid med NAV, barnevern, ungdomshusene og forebyggende helse. Budsjett på
rundt 100.000 for 50 opplevelseskort. Tiltaket krever mye forarbeid, men når det
først er på plass er det forholdsvis enkelt å målrette og administrere.
Tilbakemeldingene fra de som fikk opplevelseskort var gjennomgående gode, og
tiltaket ble oppfattet som en suksess.
Ferietilbud for ungdom. Ås kommune ble innvilget 100.000 kroner i 2018 for å
gjennomføre sommerferietilbud for ungdom. Dette viste seg vanskelig å
gjennomføre, både fordi det var vanskelig å rekruttere ungdom, og fordi tilskuddet
var lavere en forventet. Tiltaket ble derfor ikke iverksatt.
Familiekoordinator ved NAV Ås. Rapport vedlagt i saken
Gratis idrettsskole for 1.klasse. Søker var Ås kommune ved SLT-Koordinator i
samarbeid med Ås IL. Gjennomført høst 2018 og vår 2019. Budsjett på rundt 50.000
kroner. Tredobling av antall deltakere fra tidligere år. Videreføres sannsynligvis i regi
av Ås IL høsten 2019.

Andre tiltak i kommunal regi er tidligere beskrevet i K-sak 9/18;
 Ungdomshus
 Frivilligsentralen
 Familieteam
 Forebyggende helsetjenester
 Barnevern
 Reduserte behovsprøvde betalingssatser i kulturskolen
 Redusert foreldrebetaling i barnehage
 Gratis kjernetid i barnehage
 Inntektsredusert foreldrebetaling på SFO

Oversikt over årets søknader til tilskuddsordningen barn i lavinntektsfamilier:


Attraktive lavterskel møteplasser/aktiviteter for hele familien. Søker er Ås
kommune. Søknadssum 280.000 kroner. Målsetting er å etablere varige møteplasser
som brukes av målgruppen, blant annet gjennom å kurse «møteplass-verter».
Kulturhuset og Breivoll er de to viktigste områdene for satsingen. Søknaden ble
innvilget og arbeidet sterter opp høsten 2019.



Gratis sommeridrettsskole. Søker er Ås IL. Søknadssum 110.000. Målsetting er å
arrangere en uke med idretts- og friluftsbaserte aktiviteter som stimulerer til barnas
glede og mestring, og hvor deltakelse er uavhengig av familiens økonomiske
situasjon. Søknaden ble innvilget og tiltaket er gjennomført. Ble en umiddelbar

suksess og hadde mange på venteliste. Gjennom et samarbeid med Ås kommune ble
det sørget for god rekruttering av målgruppen.


Kaås – Høstferieaktiviteter. Søker er Ås kommune. Søknadssum 180.000 kroner.
Søknaden er innvilget med 150.000 kroner. Målsetting er å gi barn og unge som ikke
er på høstferie en god opplevelse, gjennom å legge til rette for flere ulike aktiviteter
over tre dager. Gjennomføres høsten 2019.



Kjør for livet. Søker er Kjør for livet AS. Søknadssum 350.000. Målsetting er å skape
mestring, inkludering, tilhørighet og trygghet for ungdom i utenforskap, gjennom et
tilpasset aktivitets- og fritidstilbud hele året. Søknaden ble ikke innvilget.

Tilskuddordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.


Ungdomskonferansen i Follo. Ås kommune, i samarbeid med øvrige Follokommuner, har søkt og fått innvilget 300.000 kroner til å arrangere et større seminar
for ungdom i Follo med temaet utenforskap og radikalisering. Gjennomføres i
oktober 2019.



Kompetanseløft Follo. Ås kommune, i samarbeid med øvrige Follo-kommuner, har
søkt og fått innvilget 50.000 kroner til gjennomføring av seminar om utenforskap og
radikalisering for ansatte i kommunene. Gjennomføres våren 2020.

