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RÅDMANNENS INNSTILLING:

Askøy kommune har denne prioriteringen på søknad til nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom:
1. Askøy Røde Kors
2. Askøy kommune

SAMMENDRAG
Askøy kommune har mottatt to søknader til den nasjonale tilskuddsordning mot
barnefattigdom som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet administrerer. Røde Kors og
Askøy kommune har søkt om midler. Det er foretatt en administrativ prioritering av de to
søknader der søknaden fra Røde Kors til videreutvikling av BARK grupper for barn i skolealder
i flere lokalmiljø på Askøy har fått første prioritet.
Rådmannen anbefaler at utvalget også prioriterer søknaden fra Røde Kors først.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL

Videre saksgang:
Saksopplysninger:

Bakgrunn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskudd i en nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke
om midler. Kommuner som ønsker å sende søknad forplikter seg til å gjøre søknadsordningen
tilgjengelig på sine nettsider og i etterkant prioritere mellom eventuelle innkomne søknader.

Dette har Askøy kommune gjort og det er sendt informasjon om tilskuddsordningen ut til lag og
organisasjoner.
Tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant
barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at
flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,
uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer.

Tilskuddsordningen stiller krav til at kommunen foretar en administrativ og politisk vurdering
og prioritering av de innkomne søknader. I etterkant av prioriteringen utfylles et «Skjema for
vurdering og prioritering av søknader» til Bufdir.
(Det kan leses mer om tilskuddsordningen her:
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/ )

Søknadene
Det har kommet inn to søknader fra Askøy. Den ene er fra Røde kors og den andre er fra Askøy
kommune (søknadene er vedlagt).
Søknaden fra Askøy kommune er på 150.000 som er knyttet til gjennomføring av tiltaket «Aktiv
sommer på Askøy 2016». Målet med dette tiltak er å kunne gi et tilbud til ungdom i alderen
13.19 år som ikke ellers vil ha mulighet til å delta på ferie og fritidsaktiviteter i skolenes
sommerferie. Kommunen vil i samarbeid med frivillige kunne tilby et gratis og variert program
der det er mulig å melde seg på ulike typer aktiviteter gjennom hele sommerferieperioden (se
vedlagt søknad for nærmere beskrivelse av tiltaket).
Søknaden fra Røde kors er på 510.000 til gjennomføring av tiltaket «BARK Askøy». BARK er
en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sosial og
kulturell inkludering. Røde Kors har allerede opprettet en BARK-avdeling i Hetlevik bygden.
Med midler fra tilskuddsordningen ønsker Røde Kors å etablerere BARK-avdelinger flere steder
i kommunen, der fokuset skal være på friluftsliv, førstehjelp, humanitet og internasjonal
forståelse. Målsettingen med BARK Askøy er at alle barn på Askøy skal få tilbud om å delta i et
inkluderende, trygt og gratis fritidstilbud. Aktivitetene i BARK gruppene skal være gratis sånn
at alle, uansett økonomi, religion, etnisitet og bakgrunn skal kunne delta.
(se vedlagt søknad for nærmere beskrivelse av tiltaket).
Vurdering:

Styringsgruppen for barn og unge som består av kommunalsjefer og fagsjefer fra
kommunalavdeling oppvekst og kommunalavdeling levekår samt kommuneoverlege,
folkehelsekoordinator og SLT koordinator har foretatt den administrative prioritering av de to
søknadene. Denne gruppen har prioritert på følgende måte:
1) Søknaden fra Røde Kors til videreutvikling av «BARK Askøy»
2) Søknaden fra Askøy kommune til tiltaket «Aktiv sommer på Askøy 2016»
Begrunnelsen for å prioritere Røde Kors øverst handler om følgende:

1) Askøy kommune er inne i en langsiktig og helhetlig satsing mot barnefattigdom. For å
lykkes med dette er det viktig at frivilligheten bidrar i arbeidet for å hindre
konsekvensene av barnefattigdom. Støtte til Røde Kors sitt tiltak vil være en styrking av
det langsiktige arbeid for å inkludere alle barn i en meningsfull fritid, uavhengig av
levekårsutfordringer og sosioøkonomisk bakgrunn.
2) Røde Kors sitt tiltak bidrar til å realisere delmål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel som handler om at Askøy kommune skal være et inkluderende samfunn
som også jobber for å redusere konsekvensene av barnefattigdom og legger til rette for
inkludering og medvirkning gjennom samarbeid med frivillig sektor og ved å skape
møteplasser der alle kan delta og bidra.
3) BARK gruppene har barn i barneskolealder som sin målgruppe. Å satse på inkludering
og mestring for barn i denne aldersgruppen kan bidra til å forebygge ulike vansker som
ofte begynner i barneskolealder men først oppdages og resulterer i større utfordringer i
ungdomsskolealder.
Folkehelseperspektiv:

Forskjeller i levekår fører til sosial ulikhet i helse som er en av vår største
folkehelseutfordringer. Forskning viser at det er en sammenheng mellom barnefattigdom og
levekårsutfordringer og dårlig både fysisk og psykisk helse. Å hindre barnefattigdom og minske
konsekvensene av dette er derfor nødvendig arbeid i et folkehelseperspektiv. Manglende
inkludering på sosiale arenaer kan være en av de negative konsekvenser ved barnefattigdom som
både Røde Kors og Askøy kommune sitt tiltak kan bidra til å hindre eller minske. Tiltak som
legger til rette for mestring, inkludering og positive sosiale relasjoner er viktig i et
folkehelseperspektiv.
Økonomi:

Både Røde Kors og Askøy sitt tiltak har en egenfinansiering i tillegg til eventuelle tiltaksmidler.
Denne dekkes av det ordinære driftsbudsjett.
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