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Formannskapet-18.06.2019- 158/19
Vedtak:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019- 059/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 064/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-064/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019-059/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

SAKEN I KORTE TREKK
Saken gjelder HP vedtak nr. 8 under Miljø, idrett og kultur vedtatt av kommunestyret 5.12.18:
«Rådmannen bes om å utarbeide retningslinjer for økonomisk tilskudd til idrettslag som inkluderer
enslige mindreårige asylsøkere i sitt aktivitetstilbud og fremlegger disse for politisk behandling.»
Rådmannen foreslår at ordningen omfatter enslige mindreårige flyktninger og ikke enslige
mindreårige asylsøkere. Denne gruppen status endres når de får godkjent sin asylsøknad og blir
bosatt i Bærum kommune som enslige mindreårige flykninger.
Kommunestyret bevilget kr. 0,3 mill pr. år til dette tiltaket og er plassert hos Natur og idrett.
Tidligere behandling
Saken har ikke vært behandlet tidligere. Imidlertid behandlet Kommunestyret den 24.10.2018 i sak
104/18 – Gjennomgang av tjenester til enslige mindreårige flyktninger bosatt i Bærum kommune,
hvor det ble fattet følgende vedtak:
1. «Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige flyktninger bosatt i
Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum kommunes kvalitetsmål
for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tiltak innarbeides i handlingsplan for
utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og integreringsarbeid for
flyktninger.
3. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til enslige mindreårige,

samt resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som er igangsatt for å bedre
integrering av enslige mindreårige bosatt i Bærum kommune.»
Denne saken gir en bredere gjennomgang av tjenestene til denne målgruppen.
Redegjørelse og vurdering
Saken gjelder retningslinjer for økonomisk tilskudd til idrettslag som inkluderer enslige mindreårige
flykninger i sitt aktivitetstilbud. Berørte tjenester i kommunen som Botiltak, Flyktningkontoret,
Natur og idrett og ordningen med fritidsstipend har sammen med Bærum Idrettsråd drøftet saken.
1. Botiltak
Botiltak for enslige mindreårige består i dag av tre avdelinger, 40 ungdommer og ca. 40 ansatte.
Tjenesten har bofelleskap, hybeltiltak og familiehjem.
Tjenesten er under omstilling og nedbemanning på grunn av antall unge enslige mindreårige
flyktninger som kommer til Bærum reduseres. Om prognosene fortsetter, vil antallet reduseres med
ca. 10 ungdommer hvert år og tjenesten vil være svært liten om 4-5 år.
Ungdommen er stort sett aktive og alle som bor i dette tiltak nå går på skole. Tjenesten regner med
at rundt 30 av ungdommene har deltidsjobber eller praksisplasser. Halvparten av alle ungdommene
er knyttet opp mot en aktivitet. De fleste trener på helsestudio.
Ungdommene blir fulgt opp av de ansatte til å delta på aktiviteter og finne ut hva som passer for
dem. De kan søke om støtte til aktiviteter og få det innvilget. Tjenesten tenker at ungdommen er
godt ivaretatt når det gjelder muligheter til aktiviteter, men det kan være vanskelig for dem og
lande på en aktivitet de trives med.
2. Fritidsstipend – målgruppe enslige mindreårige flyktninger - ungdom.
Kommunen ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte
fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. For å sikre at barn og unge får et fullverdig
fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et fritidsstipend. Årsrapport for 2018 ble behandlet i
BAUN 9.4 og MIKK 11.4.19.
Hva foresatte selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende,
men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.
Foresatte som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv - eller gjennom bistand fra
NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.
Budsjett for Fritidsstipendet er på kr. 1 mill. pr. år. Frem til 1.5.19 er det innvilget kr 0,84 mill. til
fritidsstipend for 205 barn og unge. Det ligger pr. d.d. 50 ubehandlede søknader. Gitt at disse har
samme størrelse/beløp som de andre innvilgede søknadene, dvs. snitt på ca. kr. 4.000, er budsjettet
for 2019 brukt opp i løpet av mai måned i år.
Unge enslige mindreårige flyktninger bosatt i Bærum:
De fleste unge enslige mindreårige flyktningene har tilbud og har fått tilbud om aktiviteter. Mange
av dem trener i helsestudio. 20 av disse 40 har en fritidsaktivitet, veldig mange har fått
frititidsstipend. 30 stk. har en deltidsjobb og noen ønsker et sted å trene cricket på vinteren.

3. Flyktningkontoret - Hvordan få flere barn/unge med flyktning bakgrunn med i idretten?
Flyktningkontorets hovedoppgave er å kvalifisere voksne til arbeidslivet slik at den enkelte flyktning
kan sørge for seg selv og sin familie. Videre gir de helseoppfølging og oppfølging til familier med
barn den første tida etter bosetting i kommunen.
Fritidsaktiviteter, deriblant idrett, kan være svært gode arenaer for trivsel, integrering og
forebygging av psykisk helse for det enkelte barn og ungdom.
Flyktningkontoret har ikke nok kapasitet til å formidle og sikre aktivitetstilbud til hvert enkelt barn
og ungdom og ønsker samarbeid med idretten og evt. andre instanser i dette arbeidet. En ordning
med aktivitetsguide til å formidle aktivitetstilbud, som er etablert i Oslo, kan være et svært egnet
tiltak til å inkludere flyktningen i aktivitetstilbud.
Videre er det også behov for idrettsaktiviteter for ungdom hvor nivået ikke er høyt og mindre
konkurransepreget, for eksempel i diverse ballspill, eller avgrensa «kurs» i ulike idretter som basket,
volleyball, snowboard, rullebrett, klatring osv.
Her kan idretten være en arena med tilbud tilrettelagt noe for disse unge voksne, for eksempel som
kurs eller aktiviteter med mindre konkurranse preg. En videreutvikling av åpen tid eller lignende i
idrettshaller til noen felles internasjonale aktivitetsdager kan skje i samarbeid med Røde kors
(Fellesverket, Kompis), DNT, Ung i Asker og Bærum og andre.
4. Temadag idrettens samfunnsansvar
Bærum idrettsråd avholdt 7.2.19 en temadag hvor aktivitet for flyktninger og
lavterskeltilbud for barn og unge ble drøftet sammen med berørte kommunale tjenester.
Her kom det tilbakemelding på at fritidsstipend ordningen har vært lite kjent, men fungerer bra
hvor det er kjent, og det er viktig at dette videreføres .
Videre kom det tilbakemelding på at det er ønskelig å se til ordningen som er etablert i
Oslo med aktivitetsguide til å formidle aktivitetstilbud. Det er p ositivt at det er satt av et beløp
til arbeidet med å integrere flyktninger. Det ble foreslått at store deler av midlene brukes til å ansette en
person som kan ha kontakten med flyktningene, og ha full oversikt over det tilbudet som finnes i de ulike
klubbene.

Vurdering
En gjennomgang av behovet hos ulike kommunale tjenester viser at behov for økonomisk tilskudd
til idrettslag som inkluderer enslige mindreårige flykninger i sitt aktivitetstilbud dekkes økonomisk
gjennom Botiltak eller fritidsstipend.
Tilbakemelding fra idrettens samfunnsansvar sin temadag viser at f ritidsstipend ordningen har vært lite
kjent, men fungerer bra og det er viktig at dette videreføres .
Rådmannen har forespurt Bærum Idrettsråd, som bekrefter at de ikke har noe ønske om selv å
drifte en ordning med egne retningslinjer for økonomisk tilskudd til idrettslag som inkluderer
enslige mindreårige flykninger i sitt aktivitetstilbud tilbud.
Bærum idrettsråd har heller ikke noe ønske om å administrere et ordning med aktivitetsguider slik
det gjøres av Oslo idrettskrets (som tilsvarer BIR i Oslo).

BIR anbefaler en løsning der bevilgningen på kr. 0,3 mill pr. år overføres til budsjett for
Fritidsstipend. Intensjonen med å inkludere unge enslige mindreårige flyktninger i idrettslag
ivaretas gjennom fritidsstipend.
Rådmannen vil derfor anbefale at bevilgningen på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til
Fritidsstipend under Oppvekst grunnskole og inngår som en del av Fritidsstipendiet. Ordningen med
Fritidstipend er etablert og fungerer meget bra.
En slik overføring primært merket målgruppen unge enslige mindreårige flyktninger og barn og
unge i flyktning familier, vil gi disse større mulighet til å delta i aktiviteter knyttet både til idrett og
kultur gjennom å få fritidsstipend til berørte aktiviteter.
Forslag til tiltak
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Forslaget er drøftet med følgende berørte tjenester i kommunen, Botiltak for enslige mindreårige,
Fritidsstipend, Flyktningkontoret, Natur og Idrett, Utekontakten og eksternt med Bærum idrettsråd.
Konsekvenser av beslutningene
Forslag til tiltak vil få som konsekvens at målgruppen unge enslige mindreårige flyktninger og barn
og unge i flyktning familier vil få større mulighet til å bli inkludert i ulike idretts aktiviteter gjennom
en styrkning av ordningen med Fritidsstipend.
Kr. 0,3 mill. overføres fra Natur og idrett til Oppvekst grunnskole.

Behandlingen i møtet 18.06.2019 Formannskapet
Votering:
Likelydende innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-18.06.2019- 158/19:
Vedtak:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.
Behandlingen i møtet 06.06.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019- 059/19:
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

Behandlingen i møtet 04.06.2019 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 064/19:
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens tilbud om
Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under Oppvekst
grunnskole.

