
Ungdommer i fattige familier  
Vi tror at det å vokse opp i fattigdom kan være veldig vanskelig for ungdom. Vi tror at noe av 

problemet for ungdommer er at det blir synlig for andre ungdommer at en er fattig, og at løsningene 

derfor må være smart utformet for å ikke gi noen ungdommer et synlig «fattigstempel».  

Noen ideer vi har som kan gjøre det lettere for ungdommer i lavinntektsfamilier:   

Gode gratis/lavkostnad fritidstilbud 
- Sørge for at hver kommune har et variert tilbud til sin ungdom, åpne møteplasser må være 

trygge, tilgjengelige og være gratis. Det er fint om det er lite kjøpepress på disse 

møteplassene.  

- Gjøre organisert fritidstilbud billigere. F.eks sørge for gratis leie av hall/fotballbane og kreve 

at medlemskontingent senkes. Salg av varer på «dugnad» er også en utgift som gjør det 

vanskelig for noen familier. Særlig de med lite nettverk, og det kan føre til at de kjøper 

overprisede produkter som de ikke har behov for.   

- Gjøre fritidstilbud tilgjengelige for alle ungdommer. I vår kommune har vi et 

kommunesentrum og flere mindre grender. Nesten alt av tilbud til ungdom (skole, 

kulturskole, bibliotek, helsetjenester, organisert idrett og fritidsklubber finnes i 

kommunesentrum. Vi vet at mange ungdommer i vår kommune ikke kommer seg til sentrum, 

og dermed blir ekskludert fra en del av tilbudet. På Inderøy har vi et prosjekt som heter 

omreisende møteplass, det er en «pop-up» møteplass for ungdommer som reiser ut i 

grendene og skaper en plass der ungdommer kan samles. Kanskje kan vi tenke slik om flere 

tjenester og tilbud i landet? er det flere tilbud som kan bli mobile og dermed treffe flere som 

sliter med å komme seg rundt?  

  

Hjelpe familiens situasjon  
 

- Vi vet at mye god og spiselig mat kastes av butikkene hver dag. Samtidig er det å dele ut mat 

som holder på å gå ut på dato til fattige problematisk av flere grunner. Vi ser for oss en type 

butikk som samler sammen mat fra de lokale butikkene som står i fare for å bli kastet og at 

folk kan «handle» gratis eller til sterkt reduserte priser her. En slik ordning vil være bra for 

økonomien til familier som sliter, pluss at det vil være bra for klima. Vi tror frivillige godt kan 

bemanne en slik plass og holde det innbydende og trivelig.  

- Styrk BUA! Utlånsordningen BUA er kjempesmart, og med mere penger kan de har mere 

utstyr og bedre åpningstider. Kanskje det til og med kan gå ann å bestille utkjørt utstyr for 

familier som ikke kommer seg til sentrum?  

- Gratis bind/tamponger eller støtte til dette vil være kjærkomment.  

- Ansatte i kommunen (f.eks. ungdomskontakt og helsesykepleier) sier at de ikke har oversikt 

over hvem som lever i fattigdom. Da blir alle målretta tiltak vanskelige for de å sette i gang. 

Er det en mulighet å lage en oversikt?  

  

 



Jobbtilbud til ungdom 
-Vi tror at jobb er særlig viktig for ungdommer i fattige familier. Pr nå er det for få muligheter å få 

betalt jobb for personer under 18 år. Det bør skapes arbeidsplasser for ungdom, og det bør jobbes 

mye med å hjelpe de som ønsker en jobb til å realisere dette. Sommerjobb organisert gjennom 

kommunen bør prioritere ungdom fra fattige familier, hvis de vet hvem det er.  

 

På vegne av Inderøy Ungdomsråd 

Tonje Elvida Nervik & Sanna Bakstad Jensen 

 

 

 

 


