
 

INGENTING OM OSS -  UTEN OSS 
 
 

“Den vet best hvor skoen trykker den som har den på”  
 

Et prosjekt for og med barn og unge. 
 
 
 

 
Ski-NM på Lygna 2019. Foto: UngHadeland  

 
GRAN OG LUNNER 2021-2024 

 

           
 



INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. INNLEDNING 

1.1.Ide og bakgrunn 3 

2.0 BAKGRUNN 4 

2.1 FN`s Barnekonvensjon 4 

2.2 Tapte ressurser 4 

2.3 Foregangskommuner på medvirkningsarbeid 5 

3.0 PROSJEKTBESKRIVELSE MED HOVEDMÅL OG DELMÅL 5 

3.1 Hovedmål 5 

3.2 Delmål 5 

3.3 Prosjektets ulike komponenter 6 

4.0 FORANDRINGSPROSJEKTET 6 

4.1 Ressurssenter for barn og unge 7 

4.2 Ungdomskonsulenter 7 

4.3 Mulige utfordringer 7 

5.0 PROSJEKT OMFANG 8 

5.1 Implementeringsplan 8 

5.2 Fremdriftsplan 9 

6.0 BUDSJETT 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.0 INNLEDNING 

1.1 Ide og bakgrunn 
Siden etableringen av Ung Hadeland i 2011 har vi sett potensialet og engasjementet blant barn og 
unge på Hadeland. Barm og unge både kan og vil bidra. Samtidig har vi sett den positive 
responsen i kommunale møter når vi har formidlet fra vårt arbeid. Denne plattformen er et stødig 
fundament for å ta et steg videre i utviklingen av et fremtidsrettet Hadeland basert på neste 
generasjon innbyggere. 
 
Ung Hadeland har derfor tatt initiativ til, og i samarbeid med kommunene Gran og Lunner 
utarbeidet et treårig prosjekt «Ingenting om oss, uten oss». Målet med prosjektet er å styrke 
kommunenes og frivillige aktørers tjenester og tilbud til barn og unge i Gran og Lunner og bidra til 
at tjenester og tilbud til barn og unge i de to kommunene blir mer treffsikre og tilpasset de unge i 
kommunene. Samtidig tror vi de unge er en viktig ressurs som kommunene har nytte av om 
samhandlingen blir satt i system. Prosjektet bygger på en ide/grunnfilosofi og aktiv medvirkning fra 
barn og unge i alt kommunene foretar seg.  
 
Prosjektet tar utgangspunkt i barns rett til å bli hørt fritt, i tråd med FN`s Barnekonvensjon. Med 
dette prosjektet skal barn og unges medvirkning i kommunens arbeid for en god oppvekst bli 
sterkere, tydeligere og på deres premisser. “Ingenting om oss, uten oss.”  
 
Et ressurssenter 
Hovedmålet med prosjektet er å etablere et ressurssenter (se under) for barn og unge i 
Ungdommens Hus (Gran og Lunner/Frøystad). Ressurssenteret blir navet for prosjektet og et 
naturlig møtested for de engasjerte unge. Gjennom ressurssenteret skal de ansatte i kommunene 
Gran og Lunner, samt andre som jobber med barn og unge, få tilbud om og muligheten til økt 
kompetanse i å innhente kunnskap og erfaringer fra barn og unge, og at denne kunnskapen skal 
benyttes på alle områder som berører barn.  
 
Prosjektet tar utgangspunkt i FN`s barnekonvensjon, og i løpet av prosjektperioden skal det: 
 

 Innhentes erfaringer og råd fra barn og unge i våre kommuner for å utvikle bedre metoder 
og arbeidsmodeller som sikrer medvirkning med barn og unge.  
Erfaringene og rådene fra barn og unge kan omhandle alt fra hvordan ulike kommunale 
tjenester oppleves for dem, hva de ønsker seg av fritidstilbud der de bor, og hva de mener 
er viktig for å sikre en god oppvekst i Gran og Lunner.  

 Å innhente barns kunnskap og erfaring skal bli en selvfølgelig del av alt arbeid som foregår 
i kommunene Gran og Lunner.  

 Med nye og oppdaterte metoder er målet at implementering av barn og unges medvirkning i 
kommunene og lokalsamfunnene skal gi bedre tilbud og tjenester.  

 
Prosjektet vil bygge på tett samarbeid med alle kommunale tjenester for barn og unge, herunder 
barnehagene, skolene, barnevern, psykisk helsetjeneste, helsesykepleiere, PPT og 
kultur/UngHadeland. I tillegg vil samarbeid med politiet stå sentralt. Gjennom prosjektet skal  

 alle ansatte i kommunene får økt kompetanse og bevisstgjøring rundt barns rettigheter, i 
tråd med Barnekonvensjonen.  

 barns stemme i økende grad bli hørt i viktige prosesser og avgjørelser som angår 
oppvekstvilkårene i Gran og Lunner kommune.  



 Gjennom ressurssenteret og en nettbasert kunnskapsbase skal også frivillige lag og 
foreninger og andre som jobber med barn og unge, kunne søke veiledning og bistand for 
hjelp i medvirkningsprosesser i sitt arbeid. Her vil det være aktuelt å innlede samarbeid 
med frivillige lag og foreninger.  

 
Resursssenteret 
Prosjektet skal konkretiseres i et ressurssenter for barn og unge (med 
ungdomskonsulenter/erfaringskonsulenter). Ressurssenteret skal fysisk holde til i Ungdommens 
Hus og være etablert under UngHadeland. Det skal også utvikles et nettsted/kunnskapsbase 
knyttet til  både prosjektet og ressurssenteret, hvor kunnskap om medvirkning og 
barnekonvensjonen vil være sentralt innhold.  
Ressurssenteret skal være prosjektets fysiske bekreftelse på at Gran og Lunner ønsker å være 
foregangskommuner på barn og unges medvirkning.   
 
Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet, selve prosjektet med 
hovedmål og delmål, inkludert mulige utfordringer, prosjektomfang, fremdriftsplan og 
finansieringsplan. 
 

 

2.0 BAKGRUNN  

 

2.1 FN`s Barnekonvensjon 

Barn og unge under 18 år har ikke stemmerett, men ifølge FN`s barnekonvensjon har barn (både 
individuelt og som gruppe) mange viktige rettigheter, bl.a retten til å bli hørt fritt i alle forhold som 
vedrører dem (art. 12), og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som 
berører barn (art. 3). 
 
Barnekonvensjonen ble en del av Norges Grunnlov i 2003, og mange har kanskje trodd at barns 
rettigheter derfor har vært godt ivaretatt siden dengang. Dagens situasjon er derimot at særlover, 
forskrifter, retningslinjer og opplæring på mange områder inneholder svært lite av 
barnekonvensjonen, og dette gjør det vanskelig for både fagfolk, politikere, administrasjon i en 
kommune å huske at barn har disse viktige rettighetene til enhver tid.   
  
Barnekonvensjonen er forpliktende for kommunene på lik linje med annen norsk lov. Det er derfor 
viktig at Gran og Lunner setter barnekonvensjonen på dagsorden, slik at kommunenes arbeid og 
tilbud er i tråd med konvensjonen. Kommunene har en nøkkelrolle i realiseringen av 
barnekonvensjonen, og dette prosjektet er en mulighet til å vise at kommunene Gran og Lunner tar 
barn og unges rett til medvirkning på alvor.   
  
 

2.2 Uutnyttede ressurser    

I kommunale handlingsplaner, retningslinjer, vedtak og arbeidsrutiner som berører barn og unge, 
står det i dag velmenende ord om at barn skal medvirke og barn skal lyttes til. Tjenestene og 
systemene som er til for barn har i mange år brukt formuleringer som «barnets perspektiv», «barn 



må høres» og «til barnets beste». Vi er erfarer likevel stadig at barns medvirkning i mange 
sammenhenger kun er en intensjon og ikke en realitet. 

Dette prosjektet handler om å jobbe ved hjelp av metoder og arbeidsverktøy som kan hente ut den 
kompetansen barn og unge besitter. “Den vet best hvor skoen trykker den som har den på.” Dette 
gjelder også for barn. Vi mener at dette er viktig og avgjørende for å sikre bedre oppvekstvilkår, 
bedre tjenester og bedre tilbud for barn og unge i Gran og Lunner.  

Vi tror også det vil være en investering i fremtidig gode løsninger og i å sikre kommunene 
fremtidige engasjerte innbyggere. 

2.3 Foregangskommuner på medvirkningsarbeid 

Ulike medvirkningsordninger som ungdomsråd, barn og unges kommunestyre og andre fora har 
tilført mange kommuner ekstra kompetanse og engasjement. Kommunene Gran og Lunner ønsker 
gjennom dette prosjektet å gå lengre og mer konkret til verks. Arbeidet med medvirkning for barn 
og unge skal utvikles og styrkes på en god måte gjennom et konkret ressurssenter, aktivt 
samarbeid med ungdomskonsulenter(*) og ved å gjennomføre undersøkelser for å få tak i 
stemmene til flest mulig barn og unge i kommunene. På denne måten, og med dette prosjektet, 
skal Gran og Lunner bli foregangskommuner i landet på medvirkningsarbeid! 
 
Når voksne lytter til barn og unge i ved oppstarten av nye prosjekter og tiltak og i evalueringen av 
tjenester og arbeidspraksis, vil dette på sikt også bety noe for samfunnsøkonomien. Høy grad av 
medvirkning vil trolig bidra til mer kostnadseffektive måter å drive tjenestene på, fordi man i større 
grad vil kunne treffe med utvikling av tiltak, tjenester og tilbud rettet mot barn og unge i Gran og 
Lunner. 
 
(*) Ungdomskonsulenter beskrives under punkt 4.2) 

 
 

3.0 PROSJEKTBESKRIVELSE MED HOVEDMÅL OG DELMÅL  

 

3.1 Hovedmål 

«Ingenting om oss -  uten oss», har som hovedmål at kommunene Gran og Lunner skal øke 
kunnskapen om hvordan medvirke med barn i tråd med Barnekonvensjonen. Denne 
medvirkningen skal konkretiseres i et eget ressurssenter med ungdomskonsulenter, og ved 
innsamling av erfaringer og råd fra barn i undersøkelser lokalt i kommunene.  
  

3.2 Delmål 

1. Kommunene og alle voksne som jobber med barn og ungdom skal få økt bevissthet og 
kompetanse om hvordan de kan samarbeide/medvirke med barn gjennom helt konkrete 
beskrivelser laget av barn/ungdom.   

2. Kommunene (og det frivillige) vil få ny og viktig kompetanse om barnekonvensjonen og 
barns rettigheter, og kommunene vil bli i stand til å forholde seg til sine forpliktelser etter 
konvensjonen.  



3. Gran og Lunner skal bli foregangskommuner med dette arbeidet.  
4. Barn og unge vil gjennom prosjektet få økt opplevelse av å bli tatt på alvor og tilliten til 

voksne og samfunnet vil øke. Barn som har behov for å få hjelp/støtte vil oppleve dette på 
en mer respektfull og inkluderende måte.   

5. I samarbeid med prosjektleder og ungdomskonsulenter utvikles metoder og 
arbeidsmodeller som inkluderer barn på en grundig måte, slik at erfaringer og råd fra barn 
blir en grunnleggende del i utviklingen av tjenestetilbudene i Gran og Lunner. 

  
Alle kommunale og frivillige tjenester vil få tilbud om å bli inkludert i dette prosjektet; barnehagene, 
skolene, SFO, barnevern, psykisk helsetjeneste, PPT, UngHadeland, politiet, frivillige lag og 
foreninger og andre.  

 

3.3 Prosjektets ulike komponenter 

1. Prosjektets grunnmur vil handle om å innhente «ferske» erfaringer og råd fra barn og unge som 
er brukere av kommunens systemer/tjenester, fritidstilbud og hjelpetjenester. Målet med disse 
undersøkelsene er at erfaringene og rådene blir en naturlig del av videreutviklingen av systemene 
som er i kontakt med barn og unge. 
 
2. Tilbakemeldingene (erfaringene og rådene fra barn) fra undersøkelsene vil bli formidlet tilbake til 
den aktuelle tjenesten i en konstruktiv form, for på denne måten å gi de ulike tjenestene mulighet til 
å bruke erfaringene til videre utvikling og integrering av kunnskapen i sine tiltak. Det vil være et 
poeng at formidlingen skjer i størst mulig grad ved hjelp av ungdomskonsulenter som er tilknyttet 
prosjektet.  
 
3.  Gjennom utviklingsarbeid med tjenestene og prosjektleder / ungdomskonsulentene, vil 
tjenestene få konkrete råd til forbedringer av rutiner og tilbakemelding på sin arbeidspraksis som 
bedre ivaretar barns rett til medvirkning, samt at barnekonvensjonen blir tydelig forankret. 
 
4. Prosjektleder og ungdomskonsulentene vil gjennom foredrag, kurs og opplysningsarbeid 
kontinuerlig jobbe for at alle voksne i Gran og Lunner kommune, som jobber med barn og unge, får 
økt kunnskap om hvordan medvirke “på ekte” med barn og hva som kreves i en slik prosess for at 
det skal bli reelt. De ansatte i kommune og frivillig sektor vil få muligheten til aktivt å være en del av 
medvirkningsprosessene med barn og unge, både i undersøkelser og i utarbeidelse av nye rutiner 
og når ny arbeidspraksis skal evalueres og utvikles.   
 

 

4.0 FORANDRINGSPROSJEKTET 

Prosjektgruppen har hentet kunnskap og inspirasjon fra Forandringsfabrikken, som i mer enn 10 år 
har innhentet kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem. Mer info 
om Forandringsfabrikken: https://www.forandringsfabrikken.no/ 
“Ingenting om oss - uten oss” skal være Gran og Lunners forandringsprosjekt. Prosjektet skal være 
forankret lokalt og bygge på behovene til barna og ungdommene som vokser opp i vårt lokalmiljø, 
og som er vår fremtid.  
 

https://www.forandringsfabrikken.no/


4.1 Ressurssenter for barn og unge  

Gjennom prosjektet skal en sikre at undersøkelsene / medvirkningsprosessene med erfaringer og 
råd direkte fra barn og unge, blir en viktig og naturlig ressurs for hele lokalsamfunnet. Disse 
ressursene skal synliggjøres helt konkret gjennom etablering av et ressurssenter for barn og unge. 
Dette vil bli organisert under UngHadeland og ha fysisk tilhold i tilknytning til UngHadeland sine 
møteplasser / Ungdommens Hus. 
 
 I ressurssenteret skal barn og unge inviteres inn til å bidra i medvirkningsprosesser som 
ungdomskonsulenter. Ressurssenteret vil bli en møtearena for medvirkning i praksis, og ved å 
invitere de voksne samarbeidspartnerne i kommunen inn til denne arenaen vil det bli tydelig at 
barn skal lyttes til og respekteres på lik linje med voksne. I ressurssenteret vil barn og voksne 
arbeide sammen for å utvikle metoder og rutiner for å sikre medvirkning på alle områder som 
berører barn.   
  
Gjennom ressurssenteret skal det opparbeides gode erfaringer på hvordan innhente pålitelig og 
nyttige råd fra barn og unge. Disse erfaringene skal fortløpende deles med resten av kommunen 
og de frivillige tilbudene. Denne kunnskapen skal gjøres tilgjengelig både via en nettbasert 
kunnskapsbase og gjennom ressurssenteret som en møtearena.  
Ressurssenteret skal bli en tydelig aktør som tilbyr medvirkningskunnskap fra barna og 
ungdommene selv. 
 

4.2 Ungdomskonsulenter  
Det er viktig at tilbakemeldingene/rådene fra barn og unge formidles til tjenestene på en mest 
mulig grundig og forståelig måte. Prosjektet vil derfor knytte til seg barn og unge som kan være 
med og formidle rådene fra undersøkelsene til systemene, politikerne og fagfolkene. 
Ungdomskonsulentene i ressurssenteret skal være fagfolkets samarbeidspartnere og 
sparringspartnere. På sammen måte forplikter ungdomskonsulentene seg til å samarbeide andre 
veien.  
Ungdommene vil f.eks. måtte sette seg inn i resultater fra en brukerundersøkelse og formidle 
rådene på en troverdig måte, uten at dette handler om sine egne liv. Ungdommene vil bidra inn i 
utviklingsarbeid sammen med fagfolkene, med en forutsetning om at de alltid gir råd ut fra de 
tydeligste signalene som undersøkelsen viste og ikke ut fra slik man selv kan ha opplevd en 
tjeneste.  
  

4.3 Mulige utfordringer 

Mulige utfordringer ved prosjektet vil være:  
 

● Manglende erkjennelse på at voksne i kommunale og frivillige tjenester i dag mangler 
kunnskap, erfaringer og råd fra barn. Det kan argumenteres for at ansatte jobber med det 
riktige barneperspektivet og at man noen steder har ryddige medvirkningsprosesser hvor 
barn er blitt hørt. Hovedmålet med dette prosjektet vil da være at dette skal bli innført 
systematisk og helt konkret i alle tjenester, samt bidra til økt kunnskap og større innsikt på 
feltet.  

● At erfaringene og rådene skal hentes fra barn og unge i lokalmiljøet. Både barn og voksne 
kan bli bekymret for dette, og det kan være utfordrende både for barn og voksne å tørre å 
være ærlig i undersøkelser og i direkte møter. Det vil være nødvendig med tydelige 



forventningsavklaringer og god informasjon om alt fra anonymisering til hva slags 
møtestruktur som fungerer best når barn og voksne møtes for å samarbeide. 

● Undersøkelsene blir mer omfattende og tidkrevende enn først antatt. Dette kan 
imøtekommes med å ha noen frie midler til ekstrahjelp/konsulentbistand som innehar 
nødvendig kompetanse.  

 

5.0 PROSJEKTOMFANG  

 
Prosjektet skal ledes av en prosjektleder i 100% stilling i 3 år. I tillegg vil det være behov for noe 
konsulentbistand i forbindelse med bla. etablering av en kunnskapsbase/nettsted. Lønnskostnader 
knyttet til opplæring og kompetanseheving for ansatte i kommunene vil være hhv Gran og Lunner 
kommunes egenandel inn i prosjektet.  
Ungdomskonsulentene i ressurssenteret vil bygge på frivillig innsats fra ungdommene. 
 
Prosjektet “Ingenting om oss - uten oss” skal eies av Kulturkontoret for Gran og Lunner og 
UngHadeland i fellesskap. Det er avgjørende at dette er et prosjekt som er interkommunalt og 
omfatter alle kommunale tjenester for barn og unge.  
 
Det vil bli opprettet en styringsgruppe bestående av fagansvarlig for ungdomsarbeid på 
Kultur/UngHadeland, kommunepsykolog og virksomhetsleder for familie og oppvekst i Gran 
kommune, SLT koordinator (interkommunal stilling) samt rådgiver for familie og oppvekst i Lunner 
kommune. Dette gjøres for å sikre forankring i kommuneledelsen både i Gran og Lunner samt sikre 
kontinuitet, fremdrift og eierskap til prosjektet i hele organisasjonen i begge kommunene. Det er 
også ønskelig, men ikke noe krav, om en representant fra Sparebankstiftelsen Gran og/eller 
Sparebankstiftelsen JLN tar del i styringsgruppen. På denne måten kan stiftelsen(e) følge 
prosjektet, kunne se dette prosjektet i sammenheng med andre prosjekter for barn og unge som 
allerede støttes med tilskuddsmidler eller være til nytte for nye prosjekter).  
 
 

5.1 Implementeringsplan 

I peioden fra 11.11.20 til d.d. har prosjektgruppen:  
 

 gjennomført informasjonsmøter med virksomhetsledere og rådgivere for tjenestene som er 
aktuelle for dette prosjektet 

 presentert prosjektet for samtlige ledere av de ulike tjenestene i begge kommunene.  

 Sikret forankring administrativt i begge kommunene 

 Utarbeidet prosjektplan og tilhørende budsjett og fremdriftsplan 
 

 Prosjektideen støttes av samtlige ledere, og derfor står også alle lederne av tjenester for 
barn og unge i kommunene som avsendere av denne prosjektbeskrivelsen.  

 
Det har med andre ord blitt gjort et stort stykke arbeid med forankring av prosjektet i ledergruppene 
i begge kommunene for å sikre eierskap og involvering fra alle som blir en del av prosjektet i den 
planlagte prosjektperioden.  
 
 



5.2 Fremdriftsplan  

  
3 årig prosjekt - fra våren 2021 til våren 2024 
 
Våren 2021 - desember 2021 
 

● Holde styringsgruppemøter jevnlig i oppstarten for å sørge for implementering og gjensidig 
forståelse av utfordringer, samt finne metoder for en åpen tilbakemeldingskultur. 

● Gjennomføre en undersøkelse med et betydelig antall barn og voksne i Gran og Lunner 
kommune for å kartlegge i hvilken grad de opplever at ulike tjenester medvirker samhandler 
med barn i dag. Denne undersøkelsen skal gjennomføres på nytt i en avsluttende fase av 
prosjektet for å kunne undersøke om det har skjedd endringer. 

● Informere om prosjektet til både kommunenes ledelse, politikere og aktuelle fagmiljø - og 
komme i kontakt med de aktuelle kommunale tjenestene / fritidstilbudene som vil lære mer 
om barns medvirkningsrett, og som vil legge til rette for undersøkelser.  

● Kompetanseløft blant andre ansatte tilknyttet UngHadeland, som videre i prosjektet blir en 
del av ressurssenteret for barn og unge, og som blir en del av de voksne som innhenter 
erfaringer og råd fra barn i hele prosjektperioden.  

● Etablere nettside for prosjektet og promotere denne i kommunene 
   
Januar 2022 - januar 2024 

● Denne perioden vil bestå i å foreta undersøkelser blant barn, løfte frem erfaringer og råd til 
de aktuelle tjenestene som undersøkelsen sier noe om, og gjennomføre fagutviklingsarbeid 
med de tjenestene som ønsker et slikt samarbeid, basert på funnene i undersøkelsene. 

● Det må i denne perioden åpnes opp for at prosjektet kan gjennomgå endringer utfra 
fortløpende evalueringer, og at andre arbeidsmetoder må vurderes. Endringer i prosjektet 
og utvikling av andre metoder skjer først og fremst i tett samarbeid med barn. 

● Gjennomføre systematisk opplæring i begge kommunene om barns prosessrettigheter etter 
Barnekonvensjonen. Opplæringen skal være både for barna og de ansatte. Målet ved 
utgangen av prosjektperioden er at barns rettigheter skal systematisk inn i rutiner og 
arbeidspraksis til minst 5 tjenester (f.eks en skole, to barnehager, barneverntjenesten og et 
idrettslag)  

● I alle undersøkelser, møter med fagfolk og utviklingen av arbeidsmåter skal det underveis 
benyttes enkle og målbare prosedyrer for tilbakemelding, for å sikre at både barn og 
voksne kontinuerlig får muligheten til å forbedre prosjektet. 

● Hvis prosjektet har vært vellykket så langt må det undersøkes om kommunene bør vurdere 
en videreføring av prosjektet.  

 
 
Januar 2024 - juni 2024  

● Utvikle informasjonsmateriell om medvirkning med barn, hvor arbeidsmetodene er detaljert 
beskrevet.   

● Utvikle informasjonsmateriell om barns prosessrettigheter ifølge Barnekonvensjonen 
● Avslutningsvis vil den samme medvirkningsundersøkelsen, både blant barn og voksne, bli 

foretatt som en avsluttende evaluering - for å se om både bevisstgjøringen rundt barns 
prosessrettigheter og de reelle medvirkningsmulighetene har endret seg i løpet av 
prosjektperioden på 3 år.  

● Dele erfaringer med andre kommuner. 
 



 
 

 
Ungdom lærer voksne! Lunner Motorsport. Foto: UngHadeland 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.0 BUDSJETT  

Ingenting om oss - uten oss 
 
BUDSJETT 2021-2024 
 
Prosjektkostnad:    ÅR 1   ÅR 2  ÅR 3  
Lønn prosjektleder    850 000   850 000  850 000 
Lønnskostnader opplæring Gran/Lunner  300 000   300 000  300 000 
Transportutgifter     20 000   20 000  20 000 
IT-konsulent/kunnskapsbase   200 000   200 000  200 000 
Andre kostnader      127 000   127.000  127.000 
Andre administrasjonskostnader   20 000   20 000  20 000 
       _____________________________________ 
Totalt utgifter:      1.517.000  1.517.000 1.517.000 
 
 
 
FINANSIERING 2021 - 2024 
Sparebankstiftelsen JLN:    450.000 kr/ år i 3 år 
Sparebankstiftelsen Gran:    450.000 kr/år i 3 år 
Egenfinansiering Gran Kommune   150.000 kr/år i 3 år 
Egenfinanseirng Lunner Kommune                               150.000 kr/år i 3 år 
Sparebankstiftelsen DnB (*)   450.000 
Buf-dir (*):     400.000  
Totalt inntekter:      4.550.000 
 
 
(*) UngHadeland har for 2021 søkt om kr 400.000 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet fra tilskuddsordningen “Nasjonal 
tilskuddsordning for å inkludere barn og unge” til dette prosjektet omkring målgruppen barn og unge som lever med vedvarende 
lavinntekt. Det forventes svar på denne tilskuddssøknaden medio mai 2021. Det er også søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DnB. 
Disse tilskuddsordningene har årlige søknadsfrister, og det søkes om midler for 1 år a gangen. 
 
Vi ser gode muligheter for å søke tilskudd fra andre (fylkeskommuner, stiftelser og direktorater) om vi bare kommer i gang med dette 
prosjektet. Det har blitt gjort en grundig jobb med forankring av prosjektet i administrasjonen i begge kommunene samt politisk 
orientering både i Gran og Lunner. 
  


