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HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Elisabeth Aukrust (KrF)

I forbindelse med kommunedirektørens forslag til HP 2021-2024 har representanten Elisabeth
Aukrust (Krf) stilt følgende spørsmål:
Oppvekst skole:
Det fremgår ikke helt klart av svaret om Bærum kommunes tilskudd til Fritidsstipendet vil bli
berørt av det foreslåtte kuttet, dvs om potten til utdeling av fritidsstipendet vil bli mindre, og det
fremgår heller ikke om Bærum kommune er blitt med i piloteringen av regjeringens Fritidskort fra
2020. Så vidt jeg har forstått har vi ikke blitt med i denne piloteringen.
Oppvekst barnehage:
Når det gjelder rusforebyggende arbeid bevilget flertallspartiene i forrige HP 0,5 mill kr pr år i fire
år til dette arbeidet (hvis jeg husker riktig). Nå er det foreslått et kutt på 0,7 millioner kr, som vil
medføre bortfall av en ruskonsulentstilling. Hvordan virker fjorårets bevilgning inn på årets
kuttforslag, og vil det fortsatt være mulig å beholde 2,5 stillinger med bakgrunn i fjorårets
bevilgning?
Når det gjelder det foreslåtte kuttet til ressursteamet for ungdom lurer jeg på hvilket beløp dette
kuttet utgjør og hvordan dette teamets spesifikke arbeid rettet mot ungdom som faller ut av
skolen og blir isolert hjemme grunnet psykiske plager eller annen sykdom kan ivaretas på andre
måter?

Nedenfor følger kommunedirektørens svar:
Oppvekst skole
Tilskuddsordninger som for eksempel Fritidsstipend er ikke en del av omstillingsarbeidet i
Ungdom og fritid.

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. 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.
Forsøket med pilotering av fritidskort i de tolv kommunene starter høsten 2020 og varer i første
omgang fram til sommeren 2021. Hele 192 kommuner søkte om å få delta i piloteringen. Bærum
kommune var en av søkerne. Forsøket/ piloteringen skal evalueres, og erfaringene fra
prøveperioden vil gi retning og innspill til hvordan en eventuell nasjonal fritidskortordning kan se
ut. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak når evaluering og nasjonale føringer
foreligger.

Oppvekst barnehage
I forslag til handlingsprogram redegjøres det for bortfall av øremerket tilskudd til arbeid med
rusforebyggende arbeid blant barn og unge med virkning fra 2021. Tilskuddsbeløpet som
bortfaller er kr. 0,7 mill. Det ble imidlertid gitt et nytt mindre tilskudd på kr. 0,1 mill for 2021 i
august. Det betyr at det rusforebyggende tiltaket kan gjennomføres med budsjettreduksjon på kr.
0,6 mill i 2021 og kr. 0,7 mill fra 2022. Reduserte budsjettrammer skyldes ikke budsjettkutt, men
bortfall av tilskudd.
Med fjorårets bevilgning er det fortsatt mulig å beholde 1,8 årsverk i 2021 og fra 2022 1,6 årsverk
til rusforebyggende tiltak.
Ressursteam for ungdom ble vedtatt avviklet med virkning fra 2021 i Handlingsprogram 2019 –
2022, og ble videreført for ett år i Handlingsprogram 2020 – 2023. Det er således ikke snakk om
budsjettkutt.
Ressursteam for ungdom er ikke en lovpålagt tjeneste. Behovene til barn og unge i risiko vil bli
dekket ved å organisere tjenester og tilbud på andre måter. Kommunen vil sikre rett hjelpe til rett
tid, og sørge for at tjenestene er godt koordinert. Innføring av en ny samhandlingsmodell er en
stor satsning og innebærer at flere av våre ansatte skal jobbe i direkte og ikke indirekte kontakt
med våre innbyggere. Det innebærer også å ta et større ansvar og prioritere tjenester til de barn
og unge som trenger det mest. Kommunedirektøren mener at nye grep og andre måter å jobbe på
vil gi bedre tjenester til barn og unge som trenger det mest.
Slik kommunedirektøren ser det har ressursteamet hatt stor betydning for familier med barn som
unngår og motsetter seg tilbud om hjelp og som også har stort skolefravær. Ressursteamet får
gode tilbakemeldinger fra foreldre som opplever teamet som god støtte. Behov for støtte og
oppfølging må og skal ivaretas fremover. Kommunaldirektøren vil ta med seg de gode erfaringene
i det videre arbeidet.

