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Spørsmål fra representanten Ole Andreas Lilloe-Olsen om bruk av skolene
i Bærum etter skoletid

Representanten Ole Andreas Lilloe- Olsen har stilt følgende spørsmål til rådmannen;
Bærum Venstre har vært i kontakt med innvandrerrådet i Bærum, en medlemsorganisasjon med
11 medlemsorganisasjoner og rundt 900 medlemmer. Deres klare budskap til kommunen er at de
trenger tilgang på lokaler. Per nå får de ikke gjennomført aktivitetene de ønsker på grunn av
denne mangelen - det er altså masse organsiert frivillighet for innvandrerfamilier man går glipp
av.

Jeg tenker at dette må vi kunne klare å løse uten at det skal måtte bli partipolitikk ut av det.
Innvandrerrådet sier at de gjerne vil låne klasserom på kommunale skoler - og de har blant annet
vært i kontakt med Hauger skole om dette.
Vi har vært i kontakt med titalls kommunale skoler for å høre om de kan tilby slike
utlånsmuligheter.
For Bærum innvandrerråd sin del ønsker de å låne en skole ti lørdager på rad rundt fem timer hver
gang, slik at hver organisasjon får en dag hver. De trenger et par klasserom hver gang. Disse
organisasjonene har nærmest ingen penger, så lån av lokaler må være gratis.
Den gjennomgående tilbakemeldingen vi får fra skolene er at de er positive til utlån, men det er to
problemer:

- Det må være en tilsynsvakt tilstede. Om dette skal foregå på en lørdag vil timeprisen være på
rundt 400 kr. Dette betyr kostnader på 2000 kr per gang. Utenom dette påløper det nok ikke andre
kostander for de fleste skoler.
- Skolene har praksis for å bruke sine egne tilsynsvakter. Det er ikke sikkert disse vaktene har
mulighet til å ta på seg jobb i helgene.
Både problemene med lite fleksible tilsynsvakter og problemet med økonomi kunne vært løst ved
at noen fra innvandrerrådet ble opplært for å være tilsynsvakt på en spesifikk skole. Kunne dette la
seg gjøre? Eventuelt må det finnes penger til tilsynsvakt i ti helger (ca. 20 000).
Kunnskapsdepartementet og LNU sendt ut et brev 16. november 2018 til alle kommuner og
fylkeskommuner der de oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å låne ut lokaler til barne- og
ungdomsorganisasjoner. I dette tilfelle er det snakk om innvandrerorganisasjoner som er dominert
av barnefamilier. Å legge til rette for dem ville vært i ånden til departementets oppfordring.
Rådmannens svar:
Skolene i Bærum er blant de viktigste møteplassene i våre lokalsamfunn. Kommunen har en viktig
tilretteleggerrolle for kultur, idrett, frivillighet og lokalsamfunnsutvikling – og skolebyggene er
sentrale for å fylle rollen. Kommunen har også høye ambisjoner om merbruk og sambruk – både
ut fra målene om økonomisk og klimaklok bærekraft
I henhold til reglementet for skolene som trådte i kraft 1. april 2015 etter vedtak i BAUN kan
skolene lånes ut hver mandag til torsdag fra kl. 17.00 til 21.45 i skoleåret. I skolenes
ferier/fridager, fredag, lørdag, søndag og etter kl. 21.45 leies skolen ut kun etter avtale, og bare
når det er skaffet tilsynsvakt.
Frivillige organisasjoner, som Innvandrerrådet, får låne møtelokaler gratis men må betale for
tilsynsvakt og renhold i helgene. Dette er tilsvarende som for alle andre. Utfordringen i denne
aktuelle saken er at det må være tilsynsvakt på lørdager. I dette tilfelle som dreier seg om 5timers arrangement a kr 400,- pr time, det vil si kr 2000,- per gang. Tilsvarende kr 20 000,- for en
serie på 10 arrangement. Denne utfordringen kan imidlertid løses fordi det nå er etablert en ny
tilskuddsordning for slike formål.
Stortinget har vedtatt etablering av et nytt tilskudd «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner» og forvaltningen av tilskuddet er delt mellom Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og 20 utpekte kommuner. Bærum er en av kommunene som skal
forvalte tilskuddet.
Tilskuddet gir organisasjoner i Bærum kommunene anledning til å søke støtte til lokale tiltak og
prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan også søke om driftstøtte fra kommunen gjennom
tilskuddet. Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner tildeles etter formelle kriterier og
veiledende satser.
Tilskuddsordningen er nyetablert i 2019 og det stilles krav om at kommunen må kunngjøre
ordningen, med egne søknadsskjema og søknadsfrister, på våre nettsider. Dette vil bli igangsatt
umiddelbart.
Rådmannen vil understreke at skolene skal være «samfunnshus» i lokalsamfunnet og stilles til
disposisjon for frivillige. Den nye tilskuddsordningen vil bli etablert i løpet av kort tid. Dette vil
gjøre det mulig for Innvandringsrådet og andre organisasjoner å søke økonomiske støtte til blant
annet tilsynsvakter for å kunne å ta i bruk skoler til sine arrangement i helger og ferier.

Vi vil imøtekomme og behandle en søknad fra Innvandringsrådet raskt når denne foreligger, slik at
deres arrangementer kan gjennomføres i henhold til plan.

