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Visste du at 6216 barn i Trøndelag lever i familier med vedvarende lav inntekt? Eller 
at 6763 barn lever i en husholdning uten at de voksne har yrkestilknytning?  Disse 
barna fortjener bedre muligheter. Derfor støtter fylkesmannen TV-aksjonen.  
 
Mange barn og unge føler seg utenfor fordi de mangler penger til å delta på sosiale 
aktiviteter og annet etter skoletid. Årets TV-aksjon handler om det å føle seg – eller 
være – utenfor på ulikt vis. Det er Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et 
varmere og mer inkluderende samfunn, som får pengene fra årets TV-aksjon søndag 
21. oktober. Både voksne og barn opplever å mangle sosiale fellesskap, og pengene 
går til tiltak for å skape flere møter mellom mennesker.  
 
De fleste av oss har det bra, men mange faller utenfor. Fylkesmannen er statens 
representant i fylket og har ansvar for å følge opp at vedtak fra Stortinget og 
regjeringen følges opp. Oppdraget vårt er også å følge med på hvordan politikken 
påvirker enkeltmennesker i Trøndelag. Vi gjennomfører tilsyn med blant annet skoler, 
barnehager, barneverninstitusjoner og NAV. Vi vet mye om oppvekstforholdene til 
barn og unge i Trøndelag – familiers inntekt, foreldres (manglende) kontakt med 
arbeidslivet, hvor mange som mottar sosialhjelp og mye annet. De fleste har det bra, 
men altfor mange faller utenfor.  
 
0-24 samarbeid for barn og unge. Ofte vet vi tidlig hvem disse barna er. De kan bli 
født inn i, eller havne i vanskelige livssituasjoner på grunn av utfordringer hos 
familien som fattigdom, vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus eller vold. De kan 
selv ha utfordringer knyttet til fysisk eller psykisk helse, læring eller språk. Svært ofte 
er flere av disse forholdene tilstede samtidig, de utvikles eller forverres over tid og 
virker sammen. Dette kan skape risiko for fremtidig marginalisering og utenforskap. 
Barn og unge som er sosialt ekskludert har færre muligheter til å delta i aktiviteter og 
dermed dårligere mulighet til å bygge meningsfulle sosiale relasjoner og å realisere 
personlige mål.  
Fylkesmannen i Trøndelag arbeider spesielt for utsatte barn og unge gjennom 0-24-
satsingen. 0-24 er et samarbeid på tvers av faggrenser som skal avdekke 
utfordringer og fremme tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og 
unge. Det overordnede målet for samarbeidet i Trøndelag er at færre faller utenfor 
ved at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid og klarer seg 
selv som voksne. Gjennom 0-24 samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får 
den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.  
 
Lykkes sammen med frivillige. For å lykkes med 0-24 satsingen må vi styrke 
samarbeidet både med barna, ungdommene og deres familier, og mellom ulike 
sektorer, forvaltingsnivåer, tjenester og profesjoner. Det er også nødvendig, og i seg 
selv verdifullt, med innsats fra frivillige og humanitære organisasjoner.  
Årets TV-aksjon «Mindre alene sammen» er et glimrende eksempel på at vi sammen 
kan bidra for å redusere utenforskap og få flere innenfor, både barn og voksen.  
TV-aksjonsmidlene skal blant annet brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr 
slik at alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet jevnlig. Det er en viktig 



verdi i samfunnet at alle får delta i fellesskap og aktiviteter. Barn som vokser opp i 
fattigdom eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, opplever mye ensomhet. 
 
Regjeringen la i 2016 frem Fritidserklæringen som bygger på FNs konvensjon om 
barnets rettigheter, herunder artikkel 31 som omhandler barnets rett til hvile og fritid 
og til å delta i lek og fritidsaktiviteter. For å realisere dette må alle barn, uavhengig av 
foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst en 
organisert fritidsaktivitet sammen med andre:  
 

1. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i 
lek som passer barnets alder. Gjennom lek og aktiviteter blir barn og ungdom 
inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.  

2. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og 
fritidsaktiviteten de skal delta i.  

 
Med mat for å utjevne ulikheter. I høst utfordrer Fylkesmannen i Trøndelag 
kommunene til å bli med oss for å finne lokale løsninger for skolemåltid til alle elever i 
grunnskolen. Et skolemåltid kan være et tiltak for et bedre læringsmiljø, sosial 
utjevning og forebyggende helsearbeid. Gjennom Fylkesmannens tildeling av 
skjønnsmidler har 8 kommuner fått tilskudd til ulike prosjekt for å arbeide med 
målsettingene i 0-24 satsingen, herunder skolemåltid. Prosjektene er knyttet til barn 
og unges medvirkning, at barn og unges beste er et grunnleggende prinsipp på alle 
nivå, forebygge vold og overgrep mot barn og unge, bedre tverrfaglig samhandling 
og gi barn og unge sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen.  
 
Verdens største dugnad i Norge! Fylkesmannen i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag har en 
lang tradisjon for å stille opp for TV-aksjonen, og den gode tradisjonen viderefører vi i det 
nye fylkesmannsembetet. Derfor er jeg også glad for å sitte i fylkesaksjonskomiteen for 
TV-aksjonen. I høst har vi også byttet ut blomstergaven på konferanser med 
gavekort, der pengene går til TV-aksjonen. Og på søndag skal jeg ut og ringe på 
dører med innsamlingsbøsse. Jeg håper du gir, meld deg gjerne som bøssebærer du 
også!  
Bli med på verdens største dugnad – gjør en innsats for å bekjempe utenforskap og 
skape flere møteplasser mellom mennesker!  
 

 


