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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen anbefaler følgende prioritering av søknader fra Askøy til Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Røde Kors, BARK grupper
Askøy kommune, Flere farger
Askøy kommune, Avtale med lag
Askøy kommune, Ung sommer og åpne møteplasser
Askøy kommune, Musikkverksted
Kjør for livet AS, Kjør for livet

SAMMENDRAG
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser årlig en Nasjonal tilskuddsordning
mot barnefattigdom. Både kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd under
denne ordningen. Askøy kommune har mottatt 6 søknader for 2018. 4 av disse er fra
kommunen selv og to er fra eksterne, henholdsvis Røde kors og Kjør for livet.
Kommunen skal foreta en både administrativ og politisk prioritering av de innkomne søknader.
Søknadene blir i etterkant behandlet av Bufdir.
Avgjøres av:

Bufdir på bakgrunn av kommunen sin administrative og politiske prioritering
Behandles i følgende utvalg:
UFL

Videre saksgang:

Kommunens prioritering av søknader meldes inn i Bufdir sin tilskuddsportal. Bufdir behandler
søknadene og melder fra om tildeling av tilskudd når saksbehandlingen er ferdigstilt.
Saksopplysninger:
Prosessen rundt søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er som følger:
1. Kommunen forplikter seg til å gjøre tilskuddsordningen kjent for lag og organisasjoner
og får dermed mulighet til å sende inn søknader fra kommunen.
2. Kommunen informerer om tilskuddsordningen. I år har kulturavdelingen sendt ut
informasjon til lag og organisasjoner. I tillegg ble det laget et facebook innslag som ble
delt.
3. Innen søknadsfristen 8. desember sender både kommunen og lag inn søknader i Bufdir
sin tilskuddsportal
4. Bufdir melder tilbake hvilke søknader som har kommet inn til den enkelte kommune
5. Kommunen foretar både en administrativ og politisk prioritering av søknadene som har
kommet inn og melder denne inn i Bufdir sin tilskuddsportal.
6. Bufdir behandler søknadene og melder fra om tildeling av tilskudd når
saksbehandlingen er ferdigstilt
For 2018 har Askøy kommune mottatt 6 søknader. 4 av disse er fra kommunen selv og to er fra
eksterne, henholdsvis Røde kors og Kjør for livet.
Den administrative prioritering av søknader er gjort av en gruppe bestående av:
 Kommunalsjef levekår/Programeier Program mot barnefattigdom
 Programleder Program mot barnefattigdom
 Prosjektkoordinator for området ‘Fritid’ i Program mot barnefattigdom
 Fagsjef Nav
 Fagsjef Kultur og idrett
 Fagsjef Barn og familie
Denne gruppen har vektlagt følgende i sin prioritering av søknader:
 Ikke-marginaliserende tiltak som bidrar til å inkludere målgruppen på arenaer der
andre barn også deltar
 Tiltak som stimulerer til positive og inkluderende nærmiljø i lokalsamfunnet
 Tiltak som har fokus på å inkludere barn med minoritetsbakgrunn
 Tiltak som for 2018 vil være vanskelig å realisere uten tilskuddsmidler
Vurdering:

Under er den administrative prioritering av søknader inklusiv begrunnelse:
1. Røde Kors, BARK grupper
 Askøy Røde kors har fått tilskudd fra denne tilskuddsordningen de siste to årene.
De har klart å utvide sin drift av BARK grupper i lokalmiljøene gjennom disse
tilskuddsmidler. Det er svært positivt hvis Røde kors kan fortsette å drive de
grupper de allerede gjør og gjerne utvide med BARK grupper i flere lokalmiljø.
BARK gruppene er et tilbud som inkluderer barn på tvers av alder og bakgrunn.
Det er et helt gratis tilbud, der barna får delta i ulike typer aktiviteter og der det
serveres et gratis kveldsmåltid. Fordi det tilbys varierte aktiviteter er dette også
et tilbud som kan appellere til barn med ulike interesser og barn som ikke har
lyst eller mulighet til å delta i vanlig organisert aktivitet innen idrett eller
musikk. At tilbudet driftes i lokalmiljøene gjør det lett tilgjengelig også for
familier uten bil. Søknader fra frivilligheten som bidrar til positive nærmiljøer
bør prioriteres høyt.

2. Askøy kommune, Flere farger
 Flere farger har vært prøvd ut som prosjekt i 2017. Det er et prosjekt som ønskes
videreført som en del av Program inkludering i 2018. Flere farger inkluderer
barn med minoritetsbakgrunn sammen med norske barn på en positiv arena
som gir fellesskap, mestringsopplevelser, kulturell forståelse, språkferdigheter
mv. Det er imidlertid et prosjekt som ikke vil kunne realiseres uten
tilskuddsmidler i 2018 og derfor prioriteres det høyt.
3. Askøy kommune, Avtale med lag
 Prosjektet har vært prøvd ut som pilot i 2017 med tilskudd fra
Kulturdepartementet. Disse tilskuddsmidlene eksisterer imidlertid ikke lenger.
Prosjektet har fokus på å inkludere barn berørt av barnefattigdom i organiserte
fritidsaktiviteter sammen med andre barn. 10 lag i Askøy har allerede
underskrevet en avtale med Fagavdeling Kultur og idrett der de forplikter seg til
å legge til rette for at barn skal kunne delta uavhengig av foreldrene sin inntekt
og til å informere om hvilke ordninger som finnes for dette. Til gjengjeld er det
opprettet en tilskuddsordning der lagene kan søke om dekning av sine kostnader
knyttet til dette inkluderingsarbeidet. Prosjektet prioriteres høyt fordi det bidrar
til å minske konsekvensene av barnefattigdom ved inkludere barn berørt av
barnefattigdom på de samme arenaer og aktiviteter som andre barn. Gjennom
piloten i 2017 ser vi at barn som ikke ville hatt muligheten ellers har fått delta i
organisert idretts- og musikkliv og på de aktiviteter som dette medfører som
arrangementer, cup’er, turer mv.
4. Askøy kommune, Ung sommer og åpne møteplasser
 Askøy kommune har fått tilskudd til Ung sommer fra denne tilskuddsordningen
de siste to årene. Også for 2017 søkte vi om et stort beløp for å kunne opprette
flere åpne møteplasser knyttet til ungdomsskolene, men fikk kun tilskudd til
drift av Ung sommer. Det er fortsatt et stort ønske å skape flere gratis
møteplasser for ungdom i lokalmiljøene. Gjennom piloten Q3 på Fauskanger
barne- og ungdomsskole ser vi at vi med denne typen møteplass klarer å
inkludere både ungdom som deltar i annen aktivitet og samtidig mellom 40-50%
ungdommer som ikke deltar i andre fritidsaktiviteter. Likevel prioriteres dette
prosjektet lavere fordi det vil være mulig å realisere en del av det også uten
tilskuddsmidler fra denne tilskuddsordningen.
5. Askøy kommune, Musikkverksted
 Prosjektet er for ungdommer i alderen 13-19 berørt av barnefattigdom.
Hovedfokus er kreativ musisering, tekstskriving/historiefortelling og innspilling
i lydstudio. Tiltaket vil fange opp og bistå ungdom som faller utenfor det
ordinære aktivitetstilbudet i kommunen, og bidra til å fremme skaperglede og
mestring gjennom kreativ utfoldelse i fellesskap med andre ungdommer.
Dette er et positivt tiltak som vil kunne være svært viktig for de 15-30
ungdommer prosjektet håper å nå. Likevel prioriteres det lavere fordi det er et
tiltak som samler ungdom berørt av barnefattigdom i stedet for å satse på å
inkludere de sammen med andre ungdommer. Det er også et tiltak som når
forholdsvis færre ungdommer sammenlignet med noen av de andre prosjektene.
Siste begrunnelse for en lavere prioritering er at dette prosjektet kan være mulig
å realisere gjennom prioriteringer i ordinær drift, gjennom andre
tilskuddsmidler eller som en delaktivitet dersom vi får tilskudd til noen av de
øvrige prosjektene.
6. Kjør for livet AS, Kjør for livet
 Kjør for livet er en nasjonal organisasjon som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og fattigdom. Prosjektet samler barn og unge i
lokalsamfunnet en kveld pr uke rundt aktiviteter som fjellklatring, klatrepark,
skating, BMX sykling, bilcross, crosskart/Go-gart, trial, Offroadsykling, hest,

ulik sjøsport mm. Kjør for livet kan vise til gode resultater fra årlige evalueringer
og samfunnsanalyser. Askøy kommune v Barneverntjenesten har tidligere vært i
kontakt med Kjør for livet som har ønsket å etablere seg på Askøy. Tilbudet har
da vært vurdert som positivt men det har også hatt en betydelig kostnad for
kommunen som det har vært vurdert ikke har vært mulig å prioritere. Det
vurderes som sannsynlig at denne kommunale kostnaden fortsatt vil være der
når tilskuddsmidlene for 2018 ikke lenger er der og at dette fortsatt vil være
vanskelig å prioritere i fast drift. Prioriteringen må også ses i lys av at Askøy
allerede har etablert ‘Mekkeriet’ som gir et noe tilsvarende tilbud og har en
ukentlig åpen kveld der sårbar ungdom i utenforskap har positive muligheter til
å bli inkludert på en sosial arena innen noe samme type aktivitet som Kjør for
livet tilbyr. I tillegg er dette en type tilbud som samler marginalisert ungdom i
risiko, hvilket kan være positivt, men et kriterie for prioritering av søknader har
vært prosjekter som søker å inkluderer barn berørt av barnefattigdom på arenaer
med andre barn.
Folkehelseperspektiv:

Å jobbe for å minske konsekvensene av sosial ulikhet er noe av det viktigste folkehelsearbeidet
som gjøres. Samtidig er psykisk helse for barn og unge, utenforskap og ensomhet trukket frem
som prioritert folkehelsearbeid. Når vi Askøy ser på eksempelvis Ungdata undersøkelsen for
2017 ser vi også der at psykiske vansker og opplevelse av ensomhet er folkehelseutfordringer vi
må ta på alvor både nasjonalt og lokalt i Askøy. Når vi spør ungdommen selvi hva vi bør ha
fokus på i lys av dette sier de at vi må satse på å lage aktiviteter og møteplasser i nærmiljøene
som inkluderer barn og unge og kan bidra til å hindre utenforskap og ensomhet som igjen fører
til dårligere trivsel og dårligere psykisk helse. De prioriterte prosjekter som er sendt inn fra
Askøy vil alle bidra positivt i dette folkehelsearbeidet.
Økonomi:

De seks prosjektene har søkt om følgende tilskuddsbeløp:
Prosjekt
Røde kors, BARK grupper
Kjør for livet AS, Kjør for livet
Askøy kommune, Flere farger
Askøy kommune, Avtale med lag
Askøy kommune, Ung sommer og åpne møteplasser
Askøy kommune, Musikkverksted

Søkt tilskuddsbeløp
240.000
450.000
500.000
300.000
980.000
280.445

Prosjektene forplikter seg også til en egenandel som kommer i tillegg til tilskuddsbeløpet. For
søknadene fra Askøy kommune tilsvarer dette stillinger som allerede ligger inne i
budsjettrammen for de involverte tjenestene.

Kleppestø, 30.1.18
Eystein Venneslan
rådmann
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