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HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Elisabeth Nesset (Ap) vedr.
Ungdom og fritid

Representanten Elisabeth Nesset (Ap) har i henvendelse av 16.10.20 stilt følgende to spørsmål:
1. Ungdom og fritid
Ungdom og fritid favner om flere tilbud til barn og unge når det kommer til deres fritid. I
HP står det at det er iverksatt en bred gjennomgang av tjenesten med mål om et felles
mandat. HP utdyper ikke sin helhet endringer innen dette området annet enn det skal sees
på i sin helhet samt nedfelles et felles mandat. Det foreslås å kutte 1 mill i 2021 økende til
3,5 i 2022.Det står at kuttet kan medføre overtallighet. Hvilke konkrete planer foreligger i
dette omstillingsarbeidet så langt?
På side 45 i HP står det: «Tiltaket medfører at dagens lokasjoner kan allokeres til andre
formål» Kan adm utdype hva som ligger i dette? Betyr dette at enkelte av dagens
ungdomsklubber/ ungdomshus forsvinner og samlokaliseres med en skole?
Innsatsen fra Ungdom og fritid ses under samme strategiske grep som øvrige forslag til tiltak for
barn- unge. Overordnet fremhever kommunedirektøren behovet for å spisse tjenestene mot
prioriterte og tydelige mål samt se merverdien i tverrsektorielle innsatser.
I gjennomgangen av Ungdom og fritid er det et klart mål å spisse tjenesten mot barn og unge med
spesifikke behov for fritid med bistand og utforme en mandat i henhold til dette. Per i dag
foreligger det ikke et tydelig mandat for tjenesten. Det er dermed ikke en klar målgruppe for
tilbudene og heller ikke hvilket innhold tilbudene skal ha. Per i dag favner tjenesten alt fra åpne
fritidstilbud til Motorsenter. Innhold i tjenestene har utviklet seg over tid uten noen større
kartlegging av behov og heller ikke sett i lys av de øvrige aktivitetene for barn og unge som drives i
regi av Bærum kommune og/eller gis økonomisk kompensasjon fra kommunes ulike
støtteordninger.

Tjenesten må også ses i sammenheng med faktatall fra Ungdata og Ungdata junior hvor det
fremgår at barn og unge i Bærum er svært aktive på fritiden. I den sammenheng har det derfor
vært ekstra viktig å identifisere det mindretallet barn og ungdom som ikke er aktive på fritiden og
hva som er årsaken til deres inaktivitet.
Første del av denne kartleggingen har bestått av å få på plass lett tilgjengelige økonomiske
støtteordninger (Fritidsstipend, Barn i sentrum- midler) hvor barn og unge fra lavinntektsfamilier
kan søke og delta i de aktivitetene de selv ønsker. Det kan være høy grad av engstelse, høy grad
av konsentrasjonsvansker og utholdenhetssvikt, lav grad av oppfølging fra foresatte i aktiviteter
som fordrer dette osv.
I programperioden vil det derfor settes fokus på det som kalles fritid med bistand. Mange
kommuner har løst dette ved å gi spesifikke voksne ansvar for å følge opp et antall barn og unge i
denne målgruppen over tid til de selv er trygge på at dette behersker de selv. I Bærum kommune
vil dette være en del av Sammen om velferd- innsatsen BTI med tiltak for barn og unge det
knyttes bekymring til. Fritiden vil i disse tilfellene ses på som en viktig del av helheten som
eksempelvis tiltak i skoletiden.
Noen av dagens innsatser innen Ungdom og fritid handler om åpne «fritidsklubber» i tilknytning
til lokalmiljøets skole eller lokaler i nærmiljøet. Denne type tilbud er naturlig å se lys av skolen
som samfunnshus og lokalmiljøets mulighet til å utnytte «deres felles bygg» til den type tiltak som
barn og unge i skolekretsen ønsker seg. «Meråpne skolebibliotek» har vist en mulig modell. Ellers
er det per i dag en rekke ulike aktiviteter i regi av frivillige for nærmiljøets barn og unge. Dette er
en innsats hvor kommunedirektøren imøteser vekst og videreutvikling med frivillighet i tett
samarbeid med kommunens medarbeidere til barn og unges beste.

Et omstillingsgrep omhandler fleksible kommunale bygg med fokus på sambruk og flerbruk. Det er
et mål å bygge færrest mulig kvadratmeter til offentlige formål, og i stedet utnytte
samlokalisering og flerbruk. For Ungdom og fritid kan det eksempelvis være naturlig å kartlegge
muligheten for lokaler i skolene på ettermiddag- og kveldstid.

2. Fritidsstipend
«Ungdom og fritid forvalter i dag flere typer tilskudd som skal bidra til at barn og unge fra
lavinntektsfamilier kan være med på ulike fritidsaktiviteter» (HP s. 46). Hvordan berører
omstillingene og kuttene som skisseres i HP tilskuddsordninger som for eksempel
Fritidsstipend? I denne forbindelse ber vi om en oversikt over hvor mange som har mottatt
Fritidsstipend de siste årene?
Stipendordningen har en klar målsetning om å gi alle barn og unge samme valgmulighet til å delta
i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Stipendet gis ved at foreldre
som ikke kan dekke utgifter til barnas aktivitet enten selv, eller gjennom bistand fra NAV, kan be
organisasjonene om å søke utgiftsdekning fra kommunen. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig
fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og
lignende. Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være
varierende. Hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt
fritidstilbud.

Tall for 2020 viser at det totalt er innvilget 475 stipend per oktober. Det er en økning på 60
stipend versus tall fra samme tidspunkt i 2019. Det er tildelt 213 stipend til jenter og 262 stipend
er tildelt gutter. Av de som har fått stipendet er 138 bosatt i Bærum øst og 337 i Bærum vest.
Gjennomsnittsalder på de som får stipendet er 12 år. Gjennomsnittlig er hvert stipend på 3 700
kroner. Størst andel søknader gjelder fotballtrening og musikk/ dans, men aktiviteter som
håndball, hockey/skøyter, svømming, basket, TaeKwonDo/karate er også svært populært. I løpet
av de ni første månedene av 2020 er det utbetalt 1 741 561 kroner til fritidsstipend.
Tallene for 2019 viser at det totalt ble innvilget 619 fritidsstipend fordelt på 323 gutter og 296
jenter. Det ble totale kostnader viser 2 336 829 kroner.
I tråd med Bærum kommunes innsats Sammen om velferd er det viktig å nå innbyggere med
risikofaktorer tidlig, med tverrfaglig blikk og riktig dimensjonering. Barn og unge som vokser opp i
inntektssvake familier har en eller flere risikofaktorer. Det å kunne delta i aktiviteter på lik linje
med venner i lokalmiljøet er en beskyttelsesfaktor mot utenforskap
Fra august 2020 piloterer tolv kommuner fritidskort til barn og unge. Bærum kommune var en av
193 søker til piloteringen. Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og
unge å delta i ordinære organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater.
Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn
og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–
1000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Bufdir forvalter
fritidskortordningen. Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål
at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av
foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
Forsøket skal evalueres, og erfaringene fra prøveperioden vil gi retning og innspill til hvordan en
eventuell nasjonal fritidskortordning kan se ut.
Forsøket med fritidskort i kommunene starter høsten 2020 og varer i første omgang fram til
sommeren 2021. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak når evaluering og nasjonale
føringer foreligger.

