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Spørsmål om Stabæk fotball sitt gatelag- 2018

Nikki Schei (MDG) har i 21.des. 2018 stilt følgende spørsmål til rådmannen:
«Fotballaget Josimar hadde i sitt siste nummer (som kom igår) en feature om Stabæk
Fotball og spekulasjoner hvordan Stabekk bruker midler de får fra bl.a. Bærum kommune
til vanlig drift, isteden for gatelaget. Påstandene som kommer frem er såpass graverende
og jeg ønsker et utdypende svar for å belyse saken. Daglig leder Tunolds svar i artikkelen
er lite betryggende slik jeg leser det.»
Vedlagt notatet er artikkelen i Josimar, tilskuddssøknad fra Stabæk fotball med
utdypende vedlegg og revisorgodkjent regnskap 2017.
Redegjørelsen nedenfor er basert på utdypende informasjon fra og dialog med Stabæk
fotball. Rådmannen har også fått oversendt korrespondansen mellom Stabæk fotball og
Josimar som inngår i redegjørelsen. Rådmannen har ikke innhentet informasjon fra andre
kommuner eller gatelag fordi premissene for driftsstøtte er forskjellig fra kommune til
kommune. Stabæk fotball har bidratt med informasjon som er etterspurt for å belyse
hvordan tilskuddsmidlene til Gatelaget er benyttet.
Rådmannen er tilfreds med de utdypende og forklarende svarene Stabæk fotball har gitt.
Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for mistanke om mislighold av
tilskuddsmidlene til Gatelaget.

Om Gatelaget
Gatelaget til Stabæk fotball er et prosjekt som siden 2013 har vært støttet økonomisk av
Bærum kommune. Gatelaget er et positivt tiltak for en gruppe mennesker med
rusutfordringer. Stabæk fotball sine bidrag utover treningsøktene er av stor betydning for
resultatene. Frivillig innsats fra mange i klubben, og fra klubbens nettverk har resultert i
fast og ordinær lønnet jobb for flere av deltagerne. Det er gode resultater for denne
målgruppen.
Klubben har mottatt 1 million i året de siste 5 årene til drift av Gatelaget som skal sikre
forutsigbarhet i tiltaket. I perioden 2013-2018 er tilskuddet politisk vedtatt som egen
post i kommunens budsjett og handlingsprogram. Det er tidligere rapportert i sak
17/60803 og sak 15/254370 til Hovedutvalg bistand og omsorg om resultater og
erfaringer med Gatelaget. Gatelaget inngår fra inneværende år i ny ordning for
tilskuddsmidler til helse- og velferdsformål.
Ordningen er nå som følge av endringen søknadsbasert. Kommunen stiller krav om
revisorgodkjent attest for prosjektregnskapet fra året før og at tilskuddsmottagere
rapporterer på bruk av tilskuddet. En tilskuddsmottager som misligholder vilkår for
tildeling kan bli bedt om å betale hele eller deler av tilskuddet tilbake til kommunen.
Tildeling av tilskudd behandles årlig politisk i forbindelse av handlingsprogrammet.
Stabæks gatelag tilfredsstiller kravene om å søke tilskudd og er tildelt midler også for
2019. I tillegg til årlige tilskudd fra kommunen, har Gatelaget også fått overføringer fra
Fotballstiftelsen siden 2015. Størrelsen på tilskuddet fra Fotballstiftelsen avhenger av
antall klubber som er med i ordningen og størrelsen på Helsedirektoratets årlige
bevilgninger. I 2018 var dette 550.000. Stabæk var en av initiativtakerne til å etablere
stiftelsen og 18 klubber driver nå egne gatelag. Fotballstiftelsen rapporterer detaljert og
halvårlig til Helsedirektoratet.
Stabæk fotball har vært åpen rundt budsjett og regnskap knyttet til Gatelaget. Det føres
separate regnskap og det har ikke vært grunnlag for å mistenke mislighold av midlene.
Gatelagregnskapet blir også revidert separat av revisor BDO uten anmerkninger.
Gatelaget har utstrakt kontakt med kommunens tjenester innen rus, psykisk helse boliger,
og andre samarbeidspartnere for målgruppen. Kommunens tjenester og NAV Bærum
opplever samarbeidet med Stabæk fotball som viktig for å få brukerne på Gatelaget i
jobbrettet aktivitet og er svært glad for at flere av spillerene har kommet i lønnet jobb.
Stabæk fotball selv uttaler at de er kjempestolte av jobben som gjøres for Gatelaget, og
for innsatsen som legges ned av hele Stabækfamilien, særlig de frivillige. Å drive
Gatelaget er et arbeid som blir en stadig viktigere del av klubbens identitet. Siden
oppstarten i 2013 har over 70 personer med ulike rusutfordringer vært innom Gatelaget,
og det er en rekke eksempler på personer som har kommet seg bort fra rus og ut i arbeid
på grunn av dette arbeidet. Klubben legger til rette for arbeidstrening og flere av spillerne
jobber i lønnet arbeid i klubben, mens andre jobber hos sponsorer/samarbeidspartnere
eller andre steder i klubbens kontaktnett. Prosjektet gir de involverte faste holdepunkter i

hverdagen, de motiveres, kommer i bedre form, og lærer seg viktigheten lagspill,
gjensidig forpliktelse, mestring med mer.
Å drive et gatelag handler om mer enn å fasilitere treningsøkter og lede/gjennomføre
kamper og turneringer. Arbeidet rundt treningene tar mye tid. Spillerne møtes til trening
to faste ukedager, 50 uker i året. I mange av ukene gjennomføres det også
ekstratreninger. I tillegg kommer en rekke kamper og turneringer på Nadderud og
forskjellige steder i landet. Spillerne blir også fulgt opp på individuell basis; frivillige og
ansatte er med i møter hos f.eks NAV, politiet, konflikthåndtering, rusomsorgen, psykisk
helse boliger og sykehus eller hjelper dem med andre praktiske gjøremål.
Kommentarer til budsjettet
Lønn:
Rådmannen er kjent med at enkelte andre kommuner støtter Gatelagsvirksomheten med
egne årsverk lønnet fra kommunen i tillegg til ordinære driftstilskudd. Bærum kommune
har ikke dette, men kommunens ansatte er involvert i rekruttering til Gatelaget og i
samarbeid og oppfølging av den enkelte.
Stabæk fotball vurderer deres innsats til å utgjøre mer enn 1 årsverk. I tillegg kommer
frivillig innsats, som innkjøp og servering av mat, vasking av utstyr til kamp og trening,
samarbeid med andre gatelag/klubber, arrangering av kamper/turneringer/turer, dialog
med NAV og andre offentlige etater, reportasjer og arbeid mot samarbeidspartnere (slik
at de kanskje også kan bidra med midler/utstyr) og sist men kanskje mest tidkrevende;
oppfølging av og å stille opp for hver enkelt deltaker når de har behov for det. Det kan
være familiære, økonomiske eller praktiske utfordringer for den enkelte.
Stabæk viser til at lønnsposten innebærer totale kostnader inkludert arbeidsgiveravgift,
sosiale kostnader, pensjon etc. Hoveddelen av lønnsmidlene går til Stabæks ansvarlige for
Gatelaget som siden i høst har dette som en 100 prosent stilling. I tillegg er det 4-5
personer i administrasjon og sportsavdeling som gjennom uken, måneden og året bruker
deler av sin arbeidstid på tilrettelegging for gatelagsvirksomheten. Helt frem til i 2018, da
klubbens trenerapparat har frigjort tid for å stille opp på dugnad for klubben, har
lønnsposten også gått til å lønne trenere. Stabæk forteller at det er faste ansatte som i
løpet av uken og året bruker mye tid på prosjektet, tid som ellers kunne vært brukt på
annet arbeid for klubben.

Bane- og garderobeleie, samlingslokaler og arrangementer:
Stabæk fotball fremhever at det er et stort press på de to treningsbanene de disponerer,
hvis man ser på total aktivitet for seniorlag, alle akademilagene og breddefotballen.
Gatelaget er avhengige av forutsigbarhet i treningstider (fast oppmøte, faste ritualer,
måltider mm), og treningen skjer på tidspunkter da også andre lag har mulighet til å
trene, blant annet A-lagene og NTG/NTG-u lagene.
Andelen som er belastet drift av Gatelaget tilsvarer det antall timer dette laget benytter
baner til kamp og trening, samt respektiv andel renhold av garderober, vask av

treningstøy, kantine, svømmehall, innendørs baner (på de kaldeste dagene), møterom og
andel kontor. For å finne en praktisk tilnærming på dette har Stabæk fotball lagt til grunn
en kalkyle basert på antall treningsøkter x 2 timer x 2.000,- Bortekamper erstatter
normalt en trening og kommer til fradrag, mens egne arrangement /turneringer, enkelte
kamper, sosiale samlinger etc kommer i tillegg til og/eller i forlengelsen av selve
treningsøktene. Gatelaget benytter normalt halv bane, men har hele banen til disposisjon
da antall brukere på de enkelte øktene er svært variabelt. Ved kampavvikling benyttes full
bane.
Stabæk har totalt 3,5 millioner i driftskostnader knyttet til drift av banene på Nadderud,
til vedlikehold og oppvarming. Oppvarmingen alene utgjør omtrent 2 millioner pr.
år. Kostnaden for å drive banene på Nadderud ligger på ca. kr. 2.000,- pr. brukstime i snitt
pr. år, noe lavere i sommerhalvåret og høyere i vinterhalvåret. Eksterne leietagere
betaler vinterstid kr 1.800,- pr time for leie av hel bane, men da uten tilgang til garderobe
eller øvrige fasiliteter som Gatelaget disponerer.
Til sammenlikning viser Bærum kommunes prisliste vedtatt i forbindelse med
Handlingsprogrammet 2019-2022, at prisen for 1 times leie for idrettslag om vinteren
med oppvarmet bane på Hundsund kunstgress er 1.710 kroner. Sommerprisen er
vesentlig lavere, 145,- for idrettslag i Bærum og 570,- pr time ved kommersielt bruk. Det
understrekes at Gatelaget har en mer omfattende bruk av fasilitetene på Nadderud, enn
kun baneleie.

Transport:
Organisert transportløsning ble innført som en prøveordning, men har vist seg å være en
stabiliserende faktor for å skape forutsigbarhet og forpliktelse blant spillerne og gjøre det
enklest mulig å komme seg på trening og skape kontinuitet. Transporten har også et viktig
sosialt aspekt.
Stabæk har en avtale med et eksternt transportselskap som henter spillerne til trening og
kjører de hjem igjen. Sjåføren bruker tid på å kontakte spillerne på morgenen ettersom de
ikke alltid står klare der de skal hentes og behøver hjelp til å vekkes om morgenen.
Spillerne har direkte kontakt med sjåføren, og kan også hentes på andre plasser enn
vanlig dersom de gir beskjed om det.
Alle spillerne fraktes til og fra 2-3 treninger i uken, ca 50 uker i året. I tillegg kommer
transport til og fra en rekke turneringer, både på Nadderud og forskjellige steder i landet.
Frokost/servering:
Næringsrike måltider er også en viktig stabiliserende faktor for spillernes deltagelse i
Gatelaget. Spillerne får både felles frokost når de samles, og varm lunsj etter trening. Det
er en sosial arena i tillegg til at spillerne sikres flere næringsrike måltider i løpet av uka.
Deler av maten doneres av sponsorer, først og fremst Orkla, men dette er med et
begrenset antall produkter, som langt fra er tilstrekkelig når spillerne skal serveres
skikkelige måltider. For eksempel kommer varm lunch etter trening, middager til begge

lagene og støtteapparat etter kamper i tillegg. Det samme gjør melk, brød, frukt og pålegg
som Orkla eller eventuelt andre sponsorer ikke kan levere.
Billetter til kamp
Det har vært en forutsetning fra oppstart at det skulle settes av midler til billetter til
kamper for at brukerne skulle bli en del av klubben. Stabæk fotball fremhever
betydningen av å inkludere brukerne så langt det lar seg gjøre i det meste av klubbens
aktivitet. Først og fremst for at hver enkelt skal få muligheten til å delta på andre sosiale
arenaer enn det rusmiljøet de kjenner så altfor godt. I denne forbindelse er det viktig at
brukerne, med det de eventuelt har av familie/støttespillere kan ha et fast sete på
Nadderud på et område hvor de treffer sine venner og trenere fra Gatelaget. Det er
derfor holdt av et lite felt på Hovedtribunene til dette formålet. Erfaringene er at dette er
viktig. Det gjør at deltakere holder seg borte fra et belastet miljø og heller går på kamp.
Og de tar med seg noen av sine nærmeste (kjæreste, barn, foreldre) og får en hyggelig
stund i «normale» omgivelser.
For flere av spillerene er dette også blitt inngangen til at de nå er over i den frivillige
arrangørstaben og jobber på kampene.
Stabæk viser til at dette er salgbare billetter på hovedtribune, og kostnadsføres deretter.
Dette er i følge Stabæk også praksis i andre toppklubber som driver gatelag, men postens
størrelse vil variere, avhengig av prisen på tilsvarende billetter.
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