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Svar på spørsmål fra leder i Ungdomsrådet Martin Strømme vedr. Ungdom og
fritid

Leder ungdomsrådet Martin Strømme har stilt følgende spørsmål til kommunedirektøren:
1. Kommunestyret ønsket i fjor ikke å vedta KDs forslag til kutt innenfor Ungdom og Fritid,
men at tjenesten ble overført til MIK og at man skulle gå gjennom tjenesten. Ingen av
delene er gjennomført og følgene av kuttet på 2,5 mill er ikke vist. Hva foreslås konkret
for å spare 3,5 mill. f.o.m 2022? (1,0 som ble foreslått for 21 og ytterligere 2,5 i 22).
2. Har KD til hensikt å overføre ansvaret for Ungdom og Fritid til MIK slik Kommunestyret
har bedt om, slik at ansvar, økonomi og administrasjon av Barn og Unge plasseres ett
sted? Eventuelt når?

Kommunedirektørens svar:
Til spørsmål 1:
Kommunedirektøren har i forslag til BØP 2022-25 under omtale av ungdom og fritid videreført
vedtaket fra handlingsprogrammet 2021-24 der området skal reduseres med 3,5 mill fra 2022.
Under behandlingen av HP desember 2021 fattet også kommunestyre følgende vedtak :
Kommunedirektøren bes om å vurdere om tjenestestedet Ungdom og Fritid bør flyttes fra
skoleadministrasjonen til Kultur og Fritid (MIK), slik at både organisering og økonomi sorterer
under ett hovedutvalg. Videre bør det foretas en gjennomgang og utvikles et felles mandat for
tjenesten.

I forhold til første del av vedtaket er Kommunedirektøren i ferd med å sluttføre prosess om
overføring av ungdom og fritid. Det har vært gjennomført medbestemmelsesmøter både i
nåværende tjenestested og hos Kulturseksjonen som mottagende organisasjon.
Kommunedirektøren er i sluttfasen av dette arbeidet og legger opp til at tjenestestedet Ungdom
og fritid med unntak av utekontakten, blir overført fra skole til kultur med virkning fra 1.1.2022.
Det pågår egne prosesser mht nærmere plassering av utekontakten.
I forhold til andre del av vedtaket har Kommunedirektøren ikke fått gjennomført en grundig
gjennomgang av tjenesten Ungdom og fritid eller fått utviklet et felles mandat. Når
organisasjonstilknytning er avklart, vil arbeidet med å svare ut mandat mm intensiveres.
Hovedutvalg MIK ga også i vedtak av HP oppdrag om å se på ungdomstiltak /møteplasser ungdom
i Sandvika, på Bekkestua og Fornebu. (MIK vedtak 10,13 0g 14). Kommunedirektøren finner det
naturlig at dette også svares ut i forbindelse med mandat og ambisjonsnivå for ungdom og fritid.
Ettersom mandat og ambisjonsnivå for ungdom og fritid ikke er avklart, finner
kommunedirektøren det krevende å gjennomføre den rammereduksjon på 3,5 mill som følger av
HP vedtak i 2020. Kommunedirektøren vil derfor i tilleggsinnstilling til BØP omtale dette forholdet
og anbefale at eventuelle budsjett-tilpasninger knyttet til Ungdom og fritid først vurderes etter en
samlet gjennomgang av de tiltak som er rettet mot ungdom herunder gjennomgang av
økonomien for område. Kommunedirektøren vil i tilleggsinnstilling til BØP derfor anbefale at
tiltaket tas ut og vil omtale nødvendig saldering.

Til spørsmål 2:
Kommunedirektøren viser til at Kommunestyret behandlet den 01.09.2021- 95/21 sak om
«Endring av reglementer for folkevalgte organers virksomhet som følge av innføring av nytt
verktøy for virksomhetsstyring « Det ble i denne saken besluttet å overføre økonomisk ansvar for
ungdom og fritid til MIK som er gjort gjeldende fra vedtaksdato.
Fra saken siteres:
« Som påpekt i vedlagte notat er det enkelte områder der ansvaret for tekst (mål,
tiltaksbeskrivelser, nøkkeltall osv.) og økonomisk ramme i dag ikke ligger samme sted. Dette
foreslås nå justert. Det vises til vedlagte notat fra kommunedirektøren der det fremkommer at det
gjelder følgende områder:
· Den økonomiske rammen for Helsetjenester barn og unge, samt Fritid og avlastning foreslås
flyttet fra BIOM til BAUN. Den administrative organiseringen av disse tjenestene med et samlet
oppvekstfokus ble gjort for en del år tilbake.
· Ansvaret for Ungdom og fritid foreslås lagt samlet under hovedutvalg MIK. Dette er et midlertidig
tiltak for å samle ansvaret på ett sted. I samsvar med HP-vedtak fra høsten 2020 jobbes det med
en egen sak som vil gi en grundigere vurdering av hva som på sikt er den mest hensiktsmessige
plasseringen av ansvaret for Ungdom og fritid.»
Vedrørende administrativ organisering vises det til svar under spørsmål 1 der
kommunedirektøren arbeider mot å overføre tjenestestedet Ungdom og fritid med unntak av
utekontakten fra skole til kultur med virkning fra 1.januar 2020.

