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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune søker om tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med
denne prioriteringen:
Prioritet Søker
Tiltak
Søknadsbeløp i kr
1.
Askøy Røde Kors
BARK grupper
250 000
2.
Askøy kommune
Ung sommer og åpne
1 600 000
møteplasser for ungdom
3.
Haugen barnehage
Utstyrslager i barnehagen
33 000
4.
Askøy roklubb
Trening for alle i Askøy
300 000

SAMMENDRAG
Askøy kommune har for 2017 mottatt fire søknader til den nasjonale tilskuddsordning mot
barnefattigdom som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet administrerer. Røde Kors, Askøy
roklubb, Haugen barnehage og Askøy kommune har søkt om midler. Det er foretatt en
administrativ prioritering av de fire søknader i Styringsgruppen for barn og unge som består av
kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef levekår, fagsjef for skole, barnehage, Nav, Individ og
levekår, Barn og familie samt kommuneoverlege og SLT koordinator. Den administrative
prioritering av søknadene er i tråd med rådmannens innstilling.
Avgjøres av:
UFL
Behandles i følgende utvalg:
UFL

Videre saksgang:
Når søknadene er prioritert både administrativt og politisk sendes den prioriterte rekkefølge
inn til Barne-, ungdoms og likestillingsdepartementet (Bufdir) som foretar en endelig
saksbehandling av innkomne søknader. Når søknadene er ferdigbehandlet får kommunen
beskjed om hvilke tiltak som mottar tilskudd. Kommunen formidler beskjed til de tiltak i
kommunen som får tilskuddsmidler.
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:
 Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter
 Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
 Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer.
Det kan leses mer om tilskuddsordningen her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___utlysni
ng_for_2017/ )

Prioritering
Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i
kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom.
Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og
ungdomspolitikk og i kommunens planarbeid.
Det skal legges til rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse i prioritering,
planlegging og gjennomføring av tiltaket, der det er naturlig.
Søknadene
Det har kommet inn fire søknader fra Askøy. I det følgende er disse beskrevet.
Askøy kommune
Askøy kommune søker om 1.600.000 til å videreføre tiltaket ‘Ung sommer’ samt prøve ut
tiltaket ‘Åpen møteplasser for ungdom’.
Målgruppen for begge tiltak er ungdom i alderen 12-17 år. Tiltaket inneholder gratis aktiviteter i
skolenes sommer og høstferie samt en gratis møteplass på alle ungdomsskoler på
ettermiddag/kveldstid. Tiltaket skal prøves ut i et samarbeid mellom kulturavdelingen,
Fagavdeling Barn og familie samt frivillige lag og organisasjoner.
I søknaden er det en tydelig forankring i kommuneplanens samfunnsdel i forhold til
målsettinger for arbeidet og tiltakene. Det legges opp til involvering av ungdom i planlegging av
det konkrete innhold i tiltakene. Se vedlagte søknad for utdyping.

Askøy Roklubb
Askøy roklubb søker om 300.000 kr til et tiltak som de kaller ‘Trening for alle i Askøy. I
søknaden beskrives at midler skal brukes til å utbedre og forbedre tur og sykkelstier på
roklubbens område samt kjøpe inn utstyr som sykler, hjelmer, sko mv for utlån.
Målgruppen skal være barn og ungdom opp til 19 år og man vil prøve å etablere et lavterskel
aktivitetstilbud som ikke er konkurransepreget. Se vedlagte søknad for utdyping.
Askøy røde kors
Askøy røde kors søker om 250.000 til videreutvikling av BARK grupper flere steder på Askøy.
Søknaden har en god argumentasjon for målsettinger. Tiltaket skal gi positive fritidsopplevelser
sammen med trygge voksne for målgruppen barn 6-13 år. Se vedlagte søknad for utdyping.
Haugen barnehage
Haugen barnehage søker om 33.000 kr til en låneordning av leker og utstyr. Barnehagen vil
kjøpe inn et lager av utstyr som sykling, ski og skøyter som foreldre kan låne med hjem til barna
i helger, ferie og fritid. Målgruppen er barnehagebarn i den aktuelle barnehage.
VURDERING:
Alle søknader fra Askøy kommune vurderes å være innenfor tilskuddsordningen sitt formål og
vil kunne bidra til at barn eller ungdom berørt av barnefattigdomsproblemer kan få delta på
ferie eller fritidsaktiviteter.
Askøy kommune har forankret arbeidet mot barnefattigdom i kommuneplanens samfunnsdel.
Med program mot barnefattigdom som er en del av Omstilling 2020 er Askøy kommune inne i
en langsiktig og helhetlig satsing mot barnefattigdom. Når det gjelder deltakelse på
fritidsarenaer har arbeidet i dette program satt som mål at det skal etableres flere gratis
møteplasser for ungdom. Møteplasser som er universelle og henvender seg til alle, men fordi de
er gratis og tilgjengelige kan bidra til økt deltakelse blant barn med levekårsutfordringer.
Som en del av arbeidet i program mot barnefattigdom ble det i 2016 utarbeidet en rapport som
skulle gi et bilde av barnefattigdom på Askøy. I denne rapporten anslås det (ut fra vanlig
definisjon av barnefattigdom satt til 60 % av medianinntekt) at i underkant av 500 barn i Askøy
vokser opp med mulige utfordringer som følge av barnefattigdom. I denne rapporten ble det
også gjennomført intervju med ansatte i tjenestene, med ungdom og med foreldreutvalg. Bildet
som tegner seg er at fattigdom og levekårsutfordringer er et ikke-tema i Askøy samfunnet
generelt. I tillegg er Askøy en kommune som kommer godt ut på de fleste barometre; det er høy
inntekt, økende utdanningsnivå og forholdsvis få enslige forsørgere. Når disse ting ses i
sammenheng danner det seg et overordnet bilde av at det kanskje ikke er så lett å være berørt
av barnefattigdom i Askøy når ‘alle har så mye’ og hverken tjenester eller lokalmiljø har hatt
særlig fokus på disse utfordringer og tilrettelegging i forhold til det.
De søknader som får tilskudd i Askøy kommune bør derfor bidra til å implementere gode tiltak
som kan hindre konsekvensene av barnefattigdom. På denne bakgrunn er søknadene prioritert
ut fra hovedsakelig følgende vurderingskriterier:
 Hvorvidt tiltaket 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.
 Tydelig beskrivelse av målsettinger og det/de konkrete tiltak det søkes om midler til
 Størrelsen på målgruppen som det forventes rekruttert
 I hvilken grad tiltaket involverer lokalmiljøet i prosjektet
Styringsgruppen for barn og unge vurderer at alle søknader oppfyller formålet med
tilskuddsordningen og skulle gjerne sett at alle tiltak mottar tilskudd fra tilskuddsordningen.
Likevel er det foretatt følgende prioritering ut fra ovenstående kriterier:

Prioritet
1.
2.
3.
4.

Søker
Askøy røde kors
Askøy kommune
Haugen
barnehage
Askøy roklubb

Tiltak
BARK grupper
Ung sommer og åpne
møteplasser for ungdom
Utstyrslager i
barnehagen
Trening for alle i Askøy

Søknadsbeløp i kr
250 000
1 600 000
33 000
300 000

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. Tiltak som legger til rette for mestring,
inkludering og positive sosiale relasjoner er viktig i et folkehelseperspektiv.
ØKONOMI:
For Askøy kommune er det en egenfinansiering i tillegg til eventuelle tiltaksmidler. Denne dekkes
av det ordinære driftsbudsjett.

Kleppestø, 06.02.201

Eystein Venneslan
Rådmann
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Kommunalsjef Levekår

